
نظام المسابقات وشئون الالعبين

25-03-2019  حتى  21-03-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

64درو 

ياسين شريف عبدالهادي  -  الصيد 1

 
B Y E ياسين شريف عبدالهادي2

محمد شريف أبو الوفا  -  طنطا
 

3
  2019/03/22 1م  13:00

4 عمر حسام السبكي  -  سموحة
  / 2019/03/21 2م  13:45

عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول 5
32019/03/22م  19:05   

6 حمزه أحمد إبراهيم  -  ب. بول
/  2019/03/21 3م  13:45

كريم محمد عبد العزيز  -  سبورتنج
 

7
  2019/03/22 2م  13:00

8 أحمد والء غباشي  -  طنطا
  / 2019/03/21 4م  13:45

سيف وائل الشيخ  -  ب. بول 9
   

10 أكتوبر6علي محمد يوسف  -  
/  2019/03/21 5م  13:45

كريم حلمي موسى  -  سبورتنج
 

11
    2019/03/22 3م  13:00

12 سيف شريف محمد  -  سموحة
  /   2019/03/21 6م  13:45

عمار أحمد إبراهيم  -  الصيد 13
42019/03/22م  19:05   

14 ركان حسن صديق  -  سموحة
/  2019/03/21 7م  13:45

يوسف أحمد عبد الصمد  -  طنطا
 

15
  2019/03/22 4م  13:00

16 أدم محمد شعبان سكر  -  منصورة
  /  2019/03/21  8م  13:45

مؤمن تامر المغازي  -  منصورة 17
  

18 مروان طارق رفعت  -  االتحاد
/ 2019/03/21  9م  13:45

عبد الرحمن صالح أنور  -  سموحة
 

19
   2019/03/22  5م  13:00

20 ياسين محمد بحر  -  ب. بول
  /  2019/03/21  10م  13:45

عمرو خالد عبد المنعم  -  الصيد 21
 52019/03/22م  19:05    

22 محمد محمود عدوي  -  م.بوينت
/   2019/03/21  1م  14:05

عمر محمد رميح  -  طنطا
 

23
   2019/03/22  6م  13:00

24 حمزه محمد الخولي  -  سبورتنج
  /  2019/03/21  2م  14:05

زياد أحمد نجيب  -  االتحاد 25
   

26 يوسف محمد فتحي محمد  -  سموحة
/ 2019/03/21  3م  14:05

أحمد شريف وهبي  -  سموحة
 

27
   2019/03/22  7م  13:00

28 تيمور أحمد بيومي  -  سبورتنج
  /  2019/03/21  4م  14:05

أدم محمد طلعت  -  دجلة 29
 62019/03/22م  19:05  

30 حازم محمد مبارك  -  االتحاد
/   2019/03/21  5م  14:05

ياسين محمد أمين  -  زهور
 

31
   2019/03/22 1899/12/30 8م  13:00

32 ياسين نادر السيد  -  سموحة
  / 2019/03/21  6م  14:05
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يوسف أحمد عبدالجواد  -  ك . شوت 33
  

34 مؤمن محمد فتح هللا  -  سبورتنج
/2019/03/21  7م  14:05

عمر سامح بكري  -  سموحة
 

35
  2019/03/22  9م  13:00

36 عبد العزيز محمد ماضي  -  طنطا
  / 2019/03/21  8م  14:05

أحمد إسالم العيسوي  -  طنطا 37
 72019/03/22م  19:05   

38 عبد الرحمن وليد زكي  -  سموحة
/  2019/03/21  9م  14:05

مصطفى محمد علي  -  سبورتنج
 

39
 10م  2019/03/2213:00  

40 عبد هللا تبارك عمران  -  ب. بول
  / 2019/03/21  10م  14:05

مصطفى تامر خليل  -  طنطا 41
    

42 محمد عماد حسنين  -  سموحة
/  2019/03/21  1م  14:25

يامن ناجي الدسوقي  -  طنطا
 

43
    2019/03/22  1م  13:20

44 موسى محمود الديب  -  دجلة
  /   2019/03/21  2م  14:25

سليم خالد عماره  -  سموحة 45
 82019/03/22م  19:05   

46 محمد إبراهيم الشريف  -  سموحة
/  2019/03/21  3م  14:25

أدم محمود حسن  -  االتحاد
 

47
  2019/03/22  2م  13:20

48 كريم خالد أبو العال  -  دجلة
  /  2019/03/21 4م  14:25

جاسر أحمد الراوي  -  المؤسسة 49
 

50 يوسف هيثم محمد  -  ب. بول
/ 2019/03/21 5م  14:25

معاذ عالء سيد محمود  -  ك . شوت
 

51
   2019/03/22 3م  13:20

52 خالد بهجت منصور  -  منصورة
  /  2019/03/21 6م  14:25

حازم محمد يسري  -  م.بوينت 53
92019/03/22م  19:05    

54 أحمد وائل حامد  -  االتحاد
/   2019/03/21 7م  14:25

طه أحمد الغزالي  -  سبورتنج
 

55
   2019/03/22 4م  13:20

56 عمر محمد الطباخ  -  طنطا
  /  2019/03/21 8م  14:25

ياسين أحمد لطفي  -  دجلة 57
  

58 عمر حاتم سعيد  -  سبورتنج
/ 2019/03/21 9م  14:25

تيم أحمد االزهري  -  الصيد
 

59
   2019/03/22 5م  13:20

60 حمزه محمد مرعي  -  هليو
  /  2019/03/21 10م  14:25

محمد وائل الصفتي  -  الصيد 61
102019/03/22م  19:05  

62 محمد إيمن مبروك  -  االتحاد
/ 2019/03/21 1م  14:45

ياسين محمد بيومي  -  سبورتنج
 

63
 2019/03/22 6م  13:20

64 حمزه محمد الشوربجي  -  دجلة
  /2019/03/21 2م  14:45


