
نظام المسابقات وشئون الالعبین

19-11-2018  حتى  15-11-2018بطولة نادى طنطا الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
64درو 

زیاد محمد مسعد حسان  -  سموحة 1
 B Y E زیاد محمد مسعد حسان2

عبد الرحمن صالح أنور  -  سموحة
 

3  2018/11/15 1م  18:50
زیاد محمد مسعد حسان عبد الرحمن صالح أنور

4 كریم محمد عبد العزیز  -  سبورتنج
  / 2018/11/15 1م  09:00

محمد ھشام أباظھ  -  أھلى 5
12018/11/16م  12:45   

محمد ھشام أباظھ

 B Y E 6
محمد ھشام أباظھ   محمد ھشام أباظھ

مصطفى تامر خلیل  -  طنطا
 

7  2018/11/15 2م  18:50
عمر محمد عبده

8 عمر محمد عبده  -  طنطا
  / 2018/11/15 2م  09:00

أدم محمد طلعت  -  دجلة 9   

 B Y E 10
أدم محمد طلعت  

مصطفى محمد علي  -  سبورتنج
 

11    2018/11/15 3م  18:50
أدم محمد طلعت مصطفى محمد علي

 B Y E 12
أدم محمد طلعت     

فیلوباتیر إیھاب صالح  -  دجلة 13
22018/11/16م  12:45   

 B Y E 14
فیلوباتیر إیھاب صالح   فیلوباتیر إیھاب صالح

كریم حلمي موسى  -  سبورتنج
 

15  2018/11/15 1م  19:10
كریم حلمي موسى

16 أحمد عباس الناظر  -  طنطا
  /  2018/11/15  3م  09:00

حمزه محمد مرعي  -  ھلیو 17
  

 B Y E 18
 حمزه محمد مرعي 

حمزه محمد الخولي  -  سبورتنج
 

19   2018/11/15 2م  19:10
حمزه محمد مرعي  حمزه محمد الخولي

 B Y E 20
     

محمد عماد حسنین  -  سموحة 21
32018/11/16م  12:45    

 حمزه محمد مرعي

 B Y E 22
محمد عماد حسنین     محمد عماد حسنین

عمر محمد رمیح  -  طنطا
 

23   2018/11/15 3م  19:10
 عمر محمد رمیح

24 أحمد ولید رضوان  -  سموحة
  /  2018/11/15  1م  09:20

یوسف عمرو بوادي  -  طنطا 25   

 B Y E 26
 یوسف عمرو بوادي 

یوسف أحمد عبد الصمد  -  طنطا
 

27   2018/11/15 1م  19:30
یوسف عمرو بوادي  یوسف أحمد عبد الصمد

28 أحمد محمد عیاد  -  طنطا
  /  2018/11/15 2م  09:20

 یوسف عمرو بوادي

أحمد عالء بدران  -  طنطا 29
 12018/11/16م  13:05  

 B Y E 30
أحمد عالء بدران    1899/12/30 أحمد عالء بدران

أحمد شریف وھبي  -  سموحة
 

31   2018/11/15 2م  19:30
1899/12/30 أحمد شریف وھبي

 B Y E 32
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B Y E 33  

 محمد شریف أبو الوفا34 محمد شریف أبو الوفا  -  طنطا

 
B Y E 35  2018/11/15 3م  19:30

محمد إیمن مبروك  محمد إیمن مبروك

36 محمد إیمن مبروك  -  االتحاد
    

B Y E 37
22018/11/16م  13:05   

 كریم عصام فوزي

38 عمر حاتم سعید  -  سبورتنج
كریم عصام فوزي    عمر حاتم سعید

 
B Y E 39  2018/11/15 1م  19:50

 كریم عصام فوزي

40 كریم عصام فوزي  -  سموحة
    

عمر حسام السبكي  -  سموحة 41    

42 محمد جمال عابدین  -  سموحة
/  2018/11/15 3م  09:20

 محمد جمال عابدین

 
B Y E 43    2018/11/15 2م  19:50

عبد العزیز محمد ماضي  عبد العزیز محمد ماضي

44 عبد العزیز محمد ماضي  -  طنطا
 عبد العزیز محمد ماضي     

حمزه توفیق حسن  -  طنطا 45
 32018/11/16م  13:05   

46 أحمد إسالم العیسوي  -  طنطا
/  2018/11/15 1م  09:40

أنس ممدوح الصغیر  أحمد إسالم العیسوي

 
B Y E 47  2018/11/15 3م  19:50

 أنس ممدوح الصغیر

48 أنس ممدوح الصغیر  -  أھلى
    

یامن ناجي الدسوقي  -  طنطا 49
 

50 مصطفى أحمد طھ  -  طنطا
/ 2018/11/15 2م  09:40

یامن ناجي الدسوقي

 
B Y E 51   2018/11/15 1م  20:10

إیاد ولید موسى إیاد ولید موسى

52 إیاد ولید موسى  -  دجلة
    

B Y E 53
12018/11/16م  13:25    

إیاد ولید موسى

54 یوسف علي أبو زھره  -  طنطا
أحمد ساري بسیوني    یوسف علي أبو زھره

 
B Y E 55   2018/11/15 2م  20:10

أحمد ساري بسیوني

56 أحمد ساري بسیوني  -  طنطا
    

یوسف أحمد حسان  -  طنطا 57  

58 مؤمن محمد فتح هللا  -  سبورتنج
/ 2018/11/15 3م  09:40

مؤمن محمد فتح هللا

 
B Y E 59   2018/11/15 3م  20:10

یحیى أحمد نور یحیى أحمد نور

60 یحیى أحمد نور  -  طنطا
مایكل بیتر فایز    

عمر أحمد الحصري  -  ب.المحلة 61
22018/11/16م  13:25  

62 أحمد وائل فلیفل  -  زھور
/ 2018/11/15 1م  10:00

مایكل بیتر فایز عمر أحمد الحصري

 
B Y E 63 2018/11/15 1م  20:30

مایكل بیتر فایز

64 مایكل بیتر فایز  -  ھلیو
  


