
نظام المسابقات وشئون الالعبین

11-11-2018  حتى  8-11-2018 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 1بطولة المصري لإلسكواش

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
64درو 

أنس أحمد صالح  -  ھایكستب 1
 B Y E أنس أحمد صالح2

یاسین نادر السید  -  سموحة
 

3  2018/11/08 1م  17:25
یاسین نادر السید یاسین نادر السید

4 یاسین ماجد محمد  -  معادى
  / 2018/11/08 1م  11:00

أكتوبر6قاسم الحسن خاطر  -   5
12018/11/09م  13:00   

یاسین نادر السید

 B Y E 6
نھاد طارق نھاد جمعھ   قاسم الحسن خاطر

زیاد حسام سامي  -  االتحاد
 

7  2018/11/08 2م  17:25
نھاد طارق نھاد جمعھ

8 نھاد طارق نھاد جمعھ  -  معادى
  / 2018/11/08 2م  11:00

محمود محمد محمود  -  نیوجیزة 9   

 B Y E 10
محمود محمد محمود  

وسیم سامح فانوس  -  ك . شوت
 

11    2018/11/08 3م  17:25
وسیم سامح فانوس وسیم سامح فانوس

12 إیمانویل مدحت ثابت  -  دجلة
  /   2018/11/08 3م  11:00

عبد هللا عمرو عماره

عبد هللا عمرو عماره  -  جزیرة 13
22018/11/09م  13:00   

 B Y E 14
عبد هللا عمرو عماره   عبد هللا عمرو عماره

یوسف أحمد عبدالجواد  -  ك . شوت
 

15  2018/11/08 4م  17:25
یوسف أحمد عبدالجواد

16 یحیى شریف الفقي  -  شمس
  /  2018/11/08  4م  11:00

إیاد ولید موسى  -  دجلة 17
  

 B Y E 18
 إیاد ولید موسى 

محمد أمجد زلط  -  طنطا
 

19   2018/11/08 1م  17:55
محمد أمجد زلط  محمد أمجد زلط

20 عبد هللا أحمد فكري  -  شمس
  /  2018/11/08  1م  11:30

3باسل شریف القناوي  -  مجمع  21
32018/11/09م  13:00    

 محمد أمجد زلط

 B Y E 22
مالك وائل صادق     باسل شریف القناوي

مالك وائل صادق  -  ھلیو
 

23   2018/11/08 2م  17:55
 مالك وائل صادق

24 عمر معتز الشجیع  -  الصید
  /  2018/11/08  2م  11:30

3عبدالرحمن عمرو دسوقي  -  مجمع  25   

 B Y E 26
 عبدالرحمن عمرو دسوقي 

حمزه حسام عبد العال  -  أھلى
 

27   2018/11/08 3م  17:55
حمزه حسام عبد العال  حمزه حسام عبد العال

28 أدھم أحمد زلط  -  االتحاد
  /  2018/11/08 3م  11:30

 عمر محمد عبد المنعم

یوسف أحمد لطفي  -  زھور 29
 42018/11/09م  13:00  

 B Y E 30
عمر محمد عبد المنعم    1899/12/30 یوسف أحمد لطفي

عمر محمد عبد المنعم  -  االتحاد
 

31   2018/11/08 4م  17:55
1899/12/30 عمر محمد عبد المنعم

32 أحمد مراد فاروق  -  دجلة
  / 2018/11/08  4م  11:30
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جمال قاسم االكحل  -  معادى 33  

34 عمر إیھاب عثمان  -  ك . شوت
/2018/11/08 1م  12:00

 عمر إیھاب عثمان

 
B Y E 35  2018/11/08 1م  18:25

كریم حاتم حلمي  كریم حاتم حلمي

36 أكتوبر6كریم حاتم حلمي  -  
    

B Y E 37
12018/11/09م  13:30   

 أحمد وائل حامد

38 یوسف ولید الحسیني  -  دجلة
أحمد وائل حامد    یوسف ولید الحسیني

 
B Y E 39  2018/11/08 2م  18:25

 أحمد وائل حامد

40 أحمد وائل حامد  -  االتحاد
    

مروان طارق رفعت  -  االتحاد 41    

42 عمرو حسین خفاجھ  -  النصر
/  2018/11/08 2م  12:00

 عمرو حسین خفاجھ

 
B Y E 43    2018/11/08 3م  18:25

عمرو حسین خفاجھ  عمر عماد الطاھر

44 3عمر عماد الطاھر  -  مجمع 
 محمد ھشام أباظھ     

إیاد أحمد سالمھ  -  ك . شوت 45
 22018/11/09م  13:30   

46 أكتوبر6إیاد أحمد خشبھ  -  
/  2018/11/08 3م  12:00

محمد ھشام أباظھ  إیاد أحمد خشبھ

 
B Y E 47  2018/11/08 4م  18:25

 محمد ھشام أباظھ

48 محمد ھشام أباظھ  -  أھلى
    

یامن ناجي الدسوقي  -  طنطا 49
 

50 محمود محمد الشریف  -  دجلة
/ 2018/11/08 4م  12:00

محمود محمد الشریف

 
B Y E 51   2018/11/08 1م  18:55

تیمور أحمد بیومي تیمور أحمد بیومي

52 تیمور أحمد بیومي  -  سبورتنج
    

B Y E 53
32018/11/09م  13:30    

تیمور أحمد بیومي

54 أدم عمرو مرسي علي  -  االتحاد
حسن عمرو عبدالفتاح    أدم عمرو مرسي علي

 
B Y E 55   2018/11/08 2م  18:55

حسن عمرو عبدالفتاح

56 حسن عمرو عبدالفتاح  -  ھلیو
    

كریم سامح سمیر  -  ك . شوت 57  

58 أحمد وائل فلیفل  -  زھور
/ 2018/11/08 1م  12:30

أحمد وائل فلیفل

 
B Y E 59   2018/11/08 3م  18:55

أحمد وائل فلیفل محمد ولید الھادي

60 محمد ولید الھادي  -  االتحاد
زیاد محمد الشرقاوي    

علي محمد عبد هللا  -  دجلة 61
42018/11/09م  13:30  

62 آدم ھاني بدیر  -  معادى
/ 2018/11/08 2م  12:30

زیاد محمد الشرقاوي آدم ھاني بدیر

 
B Y E 63 2018/11/08 4م  18:55

زیاد محمد الشرقاوي

64 زیاد محمد الشرقاوي  -  دجلة
  


