
نظام المسابقات وشئون الالعبین

17-02-2022  حتى  10-02-2022بطولة منطقة االسكندریة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین19مرحلة تحت 
64درو 

كریم ماھر التركى  -  دجلة 1
 B Y E كریم ماھر التركى2

أكمل رامي الفخراني  -  االتحاد
 

3  2022/02/13 3م  13:45
كریم ماھر التركى كریستوف مینا فھمى

4 كریستوف مینا فھمى  -  سبورتنج
  / 2022/02/12 3م  11:55

یوسف عبد الفتاح عامر  -  أھلى 5
52022/02/14م  14:30   

كریم ماھر التركى

 B Y E 6
إسالم عماد قریطم   یوسف عبد الفتاح عامر

حسین محمد المنشاوي  -  ھلیو
 

7  2022/02/13 4م  13:45
إسالم عماد قریطم

8 إسالم عماد قریطم  -  أھلى
  / 2022/02/12 4م  11:55

یوسف محمد حسام  -  دجلة 52022/02/15م  13:20   9
كریم ماھر التركى

 B Y E 10
یوسف محمد حسام  

یوسف محمد حسن محمد  -  دجلة
 

11    2022/02/13 5م  13:45
یوسف محمد حسام زیاد أحمد الحسیني

12 زیاد أحمد الحسیني  -  شمس
  /   2022/02/12 5م  11:55

عمر على عزام

عمر على عزام  -  ب. بول 13
62022/02/14م  14:30   

 B Y E 14
عمر على عزام   عمر على عزام

عمر ولید الششتاوى  -  طنطا
 

15  2022/02/13 6م  13:45
على كریم الخواص

16 على كریم الخواص  -  دجلة
  /  2022/02/12 62022/02/16م  11:55 1م  14:15

 كریم ماھر التركى

عمر سعید صبحى  -  سموحة 17
  

 B Y E 18
 عمر سعید صبحى 

محمد أبو العال عفیفي  -  ك . شوت
 

19   2022/02/13 1م  14:30
عمر سعید صبحى  محمد أبو العال عفیفي

20 محمد ھاني محمد مصطفي  -  سموحة
  /  2022/02/12  1م  12:30

أحمد شریف عادل  -  شمس 21
12022/02/14م  15:15    

 عمر سعید صبحى

 B Y E 22
أحمد شریف عادل     أحمد شریف عادل

نور الدین الولیلي  -  ب. بول
 

23   2022/02/13 2م  14:30
 نور الدین الولیلي

24 أحمد ماجد غرابھ  -  ك . شوت
  /  2022/02/12 2م  12:30

 عمر سعید صبحى

سھیل یاسر الشناوى  -  دجلة  62022/02/15م  13:20  25

 B Y E 26
 سھیل یاسر الشناوى 

خالد صبرى الباشا  -  الصید
 

27   2022/02/13 3م  14:30
خالد صبرى الباشا  خالد صبرى الباشا

28 محمد مصطفى إبراھیم  -  أھلى
  /  2022/02/12 3م  12:30

 على أمین أحمد شوقى

عبد هللا محمد عطیھ  -  طنطا 29
 22022/02/14م  15:15  

 B Y E 30
على أمین أحمد شوقى    عمر سعید صبحى عبد هللا محمد عطیھ عمر سعید صبحى

على أمین أحمد شوقى  -  الصید
 

31   2022/02/13 4م  14:30
أحمد ولید عبد التواب على أمین أحمد شوقى

12022/02/17م  15:00

32 جاسر أحمد صدیق  -  دجلة
  / 2022/02/12  4م  12:30

نور الدین محمد حسن  -  سموحة 22022/02/17م  15:00  كریم ماھر التركى33
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34 انتونى فاخر فرید رزق  -  طنطا
/2022/02/12 5م  12:30

 انتونى فاخر فرید رزق

 
B Y E 35  2022/02/13 5م  14:30

عبد الرحمن ولید صادق  عبد الرحمن ولید صادق

36 عبد الرحمن ولید صادق  -  دجلة
    

آدم أشرف فؤاد  -  الصید 37
32022/02/14م  15:15   

 آدم أشرف فؤاد

38 أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصید
/  2022/02/12 6م  12:30

آدم أشرف فؤاد  آدم أشرف فؤاد

 
B Y E 39  2022/02/13 6م  14:30

 سیف تامر جمال

40 سیف تامر جمال  -  الصید
    

یوسف شریف ھاشم  -  شمس 12022/02/15م  14:05   41
 أحمد ولید عبد التواب

42 كریم إیمن عجیب  -  االتحاد
/  2022/02/12 1م  13:05

 كریم إیمن عجیب

 
B Y E 43    2022/02/13 1م  15:15

كریم إیمن عجیب  أدھم أشرف إسماعیل

44 أدھم أشرف إسماعیل  -  الصید
 أحمد ولید عبد التواب     

إسماعیل عمرو رمضان  -  ھلیو 45
 42022/02/14م  15:15   

46 یحیي طھ البربري  -  ھلیو
/  2022/02/12 2م  13:05

أحمد ولید عبد التواب  یحیي طھ البربري

 
B Y E 47  2022/02/13 2م  15:15

محمد ناصر عبد المنعم  أحمد ولید عبد التواب

48 أحمد ولید عبد التواب  -  دجلة
    2022/02/16 2م  14:15

 . یوسف محمد حسن كباش  -  ك
شوت

49
 

50 عبد هللا عمرو عادل  -  أھلى
/ 2022/02/12 3م  13:05

عبد هللا عمرو عادل

 
B Y E 51   2022/02/13 3م  15:15

عبد هللا عمرو عادل أحمد ولید متولي

52 أحمد ولید متولي  -  ھلیو
    

یوسف عصام فرج  -  االتحاد 53
52022/02/14م  15:15    

یاسین كریم شھدي

54 ھانى أسامھ روفائیل  -  سبورتنج
/   2022/02/12 4م  13:05

یاسین كریم شھدي یوسف عصام فرج

 
B Y E 55   2022/02/13 4م  15:15

یاسین كریم شھدي

56 یاسین كریم شھدي  -  أھلى
محمد ناصر عبد المنعم    

یوسف محمد یكن  -  سبورتنج 22022/02/15م  14:05  57

58 عمر محمد مبروك  -  سموحة
/ 2022/02/12 5م  13:05

عمر محمد مبروك

 
B Y E 59   2022/02/13 5م  15:15

عمر محمد مبروك طارق زیاد السید

60 طارق زیاد السید  -  أھلى
محمد ناصر عبد المنعم    

یوسف أحمد رحمھ  -  االتحاد 61
62022/02/14م  15:15  

62 أحمد محمد رمضان قطب  -  سبورتنج
/ 2022/02/12 6م  13:05

محمد ناصر عبد المنعم أحمد محمد رمضان قطب

 
B Y E 63 2022/02/13 6م  15:15

محمد ناصر عبد المنعم

64 محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس
  


