
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین19مرحلة تحت 
32درو 

یاسین أیمن شافعي  -  دجلة 1
 B Y E یاسین أیمن شافعي  -  دجلة2

أحمد محمود مدبولي  -  دجلة
 

مصطفى مھدى الطیب  -  االتحاد  3
2018/11/17 1م  16:00

یاسین أیمن شافعي  -  دجلة

4 مصطفى مھدى الطیب  -  االتحاد
  / 2018/11/16 3م  17:15

عبد الرحمن یاسر فتحي  -  االتحاد 5
یاسین أیمن شافعي  -  دجلة   

12018/11/17م  20:10

6 عادل أحمد عادل عفیفي  -  أھلى
/  2018/11/16 4م  17:15

محمد ولید صادق  -  دجلةعادل أحمد عادل عفیفي  -  أھلى

محمد ولید صادق  -  دجلة
 

محمد ولید صادق  -  دجلة  7
2018/11/17 2م  16:00

8 على یاسر أحمد فؤاد  -  النصر
  / 2018/11/16 5م  17:15

9 عالء الدین عبدالخالق  -  ب. بول
یاسین أیمن شافعي  

22018/11/18م  16:50

 B Y E 10
عالء الدین عبدالخالق  -  ب. بول  

عبد هللا ھیثم ھدیھ  -  دجلة
 

یوسف تامر الشریف  -  أھلى    11
2018/11/17 3م  16:00

یوسف تامر الشریف  -  أھلى

12 یوسف تامر الشریف  -  أھلى
  /   2018/11/16 6م  17:15

صالح الدین الترجمان  -  ب. بول

إبراھیم حسن صادق  -  النصر 13
22018/11/17م  20:10   

14 على أحمد یاقوت  -  دجلة
/  2018/11/16 7م  17:15

صالح الدین الترجمان  -  ب. بولعلى أحمد یاقوت  -  دجلة

3إبراھیم محمد كامل  -  مجمع 
 

صالح الدین الترجمان  -  ب. بول  15
2018/11/17 4م  16:00

صالح الدین الترجمان  -  ب. بول
2018/11/19  16

  /  2018/11/16 1م  817:15م  17:15
یاسین أیمن شافعي

یحیي طھ البربري  -  ب. بول 17
 

18 أحمد حاتم الشناوي  -  االتحاد
/ 2018/11/16 1م  17:50

یحیي طھ البربري  -  ب. بول

سیف أشرف دراز  -  الجیش
 

عمر محمد على فارس  -  زھور   19
2018/11/17 5م  16:00

یحیي طھ البربري  -  ب. بول

20 عمر محمد على فارس  -  زھور
  /  2018/11/16 2م  17:50

مصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتنج 21
مصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتنج    

32018/11/17م  20:10

22 عمر أسامھ المعتز  -  الصید
/   2018/11/16 3م  17:50

مصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتنجمصطفى أحمد مصطفى  -  سبورتنج

 
B Y E إسالم أحمد جوھر  -  دجلة   23

2018/11/17 6م  16:00

24 إسالم أحمد جوھر  -  دجلة
سیف رامى محمود    

25 مصطفى محمد الملیجى  -  زھور
32018/11/18م  16:50 

26 حسین ھشام سالم  -  أھلى
/ 2018/11/16 4م  17:50

حسین ھشام سالم  -  أھلى

عبد الرحمن عمرو نصار  -  ب. بول
 

عبد الرحمن عمرو نصار  -  ب. بول   27
2018/11/17 7م  16:00

عبد الرحمن عمرو نصار  -  ب. بول

28 عبد الرحمن زھران  -  االتحاد
  /  2018/11/16 5م  17:50

سیف رامى محمود  -  أھلى

أدھم شریف الصعیدى  -  ب. بول 29
42018/11/17م  20:10  

على محمد عبد هللا  -  دجلة
1899/12/30  30

/  2018/11/16 6م  17:50
سیف رامى محمود  -  أھلىأدھم شریف الصعیدى  -  ب. بول

1899/12/30  
B Y E سیف رامى محمود  -  أھلى   31

2018/11/17 8م  16:00

32  سیف رامى محمود  -  أھلى
  


