
نظام المسابقات وشئون الالعبین

5-11-2018  حتى  1-11-2018بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین13مرحلة تحت 
128درو 

عمر إبراھیم عسل  -  أھلى 1

 B Y E عمر إبراھیم عسل2

3عبد الرحمن محمد كامل  -  مجمع 
 

3  2018/11/01 1م  21:35
عمر إبراھیم عسلعبد الرحمن محمد كامل

4 عمر محمد مرعي  -  ھلیو
  / 2018/11/01 1م  14:20

مصطفى یاسر مصطفى  -  أھلى
5 1م  12:45

  2018/11/02
عمر إبراھیم عسل

 B Y E 6
  

مصطفى یاسر مصطفىمصطفى یاسر مصطفى

سیف الدین محمد عوضین  -  زھور
 

7  2018/11/01 2م  21:35
عبدالرحمن خالد عماره

8 عبدالرحمن خالد عماره  -  سموحة
  / 2018/11/01 2م  14:20

عمرو عماد الشرقاوي  -  شمس 42018/11/02م  20:45   9
عمر إبراھیم عسل

 B Y E 10
  

عمرو عماد الشرقاوي

یوسف محمد عصمت  -  االتحاد
 

11    2018/11/01 3م  21:35
عمرو عماد الشرقاويیوسف محمد عصمت

12 محمد زیاد خلیل  -  معادى
  /   2018/11/01 3م  14:20

أحمد خالد عطیھ

أحمد خالد عطیھ  -  شمس
13 2م  12:45

  2018/11/02

14 إبراھیم إكرام سیف  -  زھور
/  2018/11/01 4م  14:20

أحمد خالد عطیھأحمد خالد عطیھ

یوسف خالد عظام  -  منصورة
 

15  2018/11/01 4م  21:35
یوسف خالد عظام

16 محمد شریف عبد هللا  -  زھور
  /  2018/11/01  5م  14:20
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128درو 

أحمد نادر عبد الرحیم  -  سبورتنج 17
  

 B Y E 18
 

أحمد نادر عبد الرحیم
 

حسن أحمد القنادیلي  -  الصید
 

19   2018/11/01 5م  21:35
أحمد نادر عبد الرحیمحسن أحمد القنادیلي

 

20 محمد أمجد زلط  -  طنطا
  /  2018/11/01  6م  14:20

عبدالرحمن ولید البیھ  -  االتحاد
21 3م  12:45

   2018/11/02
أحمد نادر عبد الرحیم

 

 B Y E 22
   

عبدالرحمن ولید البیھعبدالرحمن ولید البیھ
 

عبد الرحمن حمدي عاطف  -  دجلة
 

23   2018/11/01 6م  21:35
یاسین إسالم الملیجي

 

24 یاسین إسالم الملیجي  -  ك . شوت
  /  2018/11/01 7م  14:20

یاسین أحمد یاقوت
 

عمر عبد الخالق السید  -  سبورتنج  52018/11/02م  20:45  25

 B Y E 26
 

عمر عبد الخالق السید
 

أحمد محمد رمیح  -  طنطا
 

27   2018/11/01 7م  21:35
عمر عبد الخالق السیدأحمد محمد رمیح

 

28 حسین طارق طبوزاده  -  سبورتنج
  /  2018/11/01 8م  14:20

یاسین أحمد یاقوت
 

یس ھیثم عبد الحمید  -  ب. بول
29 4م  12:45

 2018/11/02 

30 یاسین أحمد یاقوت  -  دجلة
/   2018/11/01 1م  14:45

یاسین أحمد یاقوتیاسین أحمد یاقوت
 1899/12/30

یاسین تامر علي بانوب  -  ب. بول
 

31   2018/11/01 8م  21:35
یاسین تامر علي بانوب

 1899/12/30

32 عمر طارق الغزاوي  -  الصید
  / 2018/11/01  2م  14:45
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یوسف أحمد طلب  -  دجلة 33   

 B Y E یوسف أحمد طلب34
  

عمار یاسر بیومى  -  االتحاد
 

35  2018/11/01 1م  22:00
یوسف أحمد طلبمعاذ أحمد زكي

  

36 معاذ أحمد زكي  -  طنطا
  / 2018/11/01   3م  14:45

فارس ولید خیري علیوه  -  االتحاد
37 5م  12:45

  2018/11/02
یوسف أحمد طلب

  

38 مایكل عاطف غطاس  -  دجلة
/  2018/11/01 4م  14:45

فارس ولید خیري علیوهفارس ولید خیري علیوه
  

عمر سامح فتح هللا  -  طنطا
 

39  2018/11/01 2م  22:00
عمر سامح فتح هللا

  

40 أحمد ولید حنوره  -  المؤسسة
  / 2018/11/01   5م  14:45

محمد شریف علي  -  سموحة 62018/11/02م  20:45   41
یوسف أحمد طلب

  

 B Y E 42
  

محمد شریف علي
  

صمویل جون جورج  -  دجلة
 

43    2018/11/01 3م  22:00
محمد شریف عليأحمد باھر الدمھوجي

  

44 أحمد باھر الدمھوجي  -  زھور
  /   2018/11/01 6م  14:45

محمد شریف علي
  

أحمد ولید مكادي  -  المنیا
45 6م  12:45

  2018/11/02  

 B Y E 46
  

مازن أحمد حسین عوضأحمد ولید مكادي
  

مازن أحمد حسین عوض  -  سموحة
 

47  2018/11/01 4م  22:00
مازن أحمد حسین عوض

  

48 عمر إسالم درویش  -  سموحة
  /  2018/11/01  7م  14:45
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128درو 

عمر محمد بسطاوى  -  دجلة 49
  

 B Y E 50
 

عمر محمد بسطاوى
 

یاسین ولید قندیل  -  سبورتنج
 

51   2018/11/01 5م  22:00
عمر محمد بسطاوىزین محمد بحر

 

52 زین محمد بحر  -  ب. بول
  /  2018/11/01  8م  14:45

أحمد رفعت إبراھیم  -  دجلة
53 7م  12:45

   2018/11/02
عمر محمد بسطاوى

 

 B Y E 54
   

یوسف بھجت منصورأحمد رفعت إبراھیم
 

یوسف بھجت منصور  -  منصورة
 

55   2018/11/01 6م  22:00
یوسف بھجت منصور

 

56 زین الدین محمد تمیم  -  االتحاد
  /  2018/11/01 1م  15:10

عز الدین عبد الناصر
 

عز الدین عبد الناصر  -  دجلة  72018/11/02م  20:45  57

 B Y E 58
 

عز الدین عبد الناصر
 

یوسف شریف الوابوري  -  أھلى
 

59   2018/11/01 7م  22:00
عز الدین عبد الناصریوسف شریف الوابوري

 

60 أحمد محمود أبوحسین  -  الصید
  /  2018/11/01 2م  15:10

عز الدین عبد الناصر
 

علي ماجد الطنطاوي  -  ب. بول
61 8م  12:45

 2018/11/02 

 B Y E 62
 

علي شریف كاملعلي ماجد الطنطاوي
 

علي شریف كامل  -  معادى
 

63 2018/11/01 8م  22:00
علي شریف كامل

 

64 یحیى محمد عبد اللطیف  -  طنطا
  /2018/11/01  3م  15:10
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128درو 

المصطفى ھشام شرمى  -  جزیرة 65
  

66 3علي أحمد رضوان  -  مجمع 
/2018/11/01 4م  15:10

علي أحمد رضوان
 

سلیم وجدي البطران  -  معادى
 

67  2018/11/01 1م  22:25
محمد حسام أبو دیبمحمد حسام أبو دیب

 

68 محمد حسام أبو دیب  -  طنطا
  / 2018/11/01  5م  15:10

زین الدین شریف یوسف  -  سموحة
69 1م  13:10

  2018/11/02
أحمد ھاني درویش

 

70 علي أسامھ السید  -  شمس
/  2018/11/01 6م  15:10

أحمد ھاني درویشعلي أسامھ السید
 

 
B Y E 71  2018/11/01 2م  22:25

أحمد ھاني درویش
 

72 أكتوبر6أحمد ھاني درویش  -  
    

عز الدین إكرام النصر  -  زھور 82018/11/02م  20:45   73
محمد مصطفى الشرشابي

 

74 حمزة ایھاب الزربھ  -  سبورتنج
/  2018/11/01 7م  15:10

حمزة ایھاب الزربھ
 

أدم أحمد جالل  -  النصر
 

75    2018/11/01 3م  22:25
حمزة ایھاب الزربھعمر محمد خلیل یوسف

 

76 عمر محمد خلیل یوسف  -  ب. بول
  /   2018/11/01 8م  15:10

محمد مصطفى الشرشابي
 

3اسامة ایمن انیس  -  مجمع 
77 2م  13:10

  2018/11/02 

78 أدھم مدحت عوني  -  أھلى
/  2018/11/01 1م  15:35

محمد مصطفى الشرشابياسامة ایمن انیس
 

 
B Y E 79  2018/11/01 4م  22:25

محمد مصطفى الشرشابي
 

80 محمد مصطفى الشرشابي  -  شمس
      



نظام المسابقات وشئون الالعبین
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  سنھ ناشئین13مرحلة تحت 
128درو 

علي عمرو الكنزي  -  زھور 81
   

82 مصطفى شریف الشعراوي  -  زھور
/ 2018/11/01 2م  15:35

علي عمرو الكنزي
  

معتز ابراھیم التركي  -  سموحة
 

83   2018/11/01 5م  22:25
علي عمرو الكنزيعبد هللا حسن الصاوي

  

84 عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول
  /  2018/11/01   3م  15:35

أحمد محمد الحبشي  -  االتحاد
85 3م  13:10

   2018/11/02
كریم معتز عیاد

  

86 حمزه أحمد خلیفھ  -  سموحة
/   2018/11/01 4م  15:35

كریم معتز عیادحمزه أحمد خلیفھ
  

 
B Y E 87   2018/11/01 6م  22:25

كریم معتز عیاد
  

88 كریم معتز عیاد  -  أھلى
    

حمدي إیھاب حمدي
  

ندیم محمد الركیب  -  ھلیو   12018/11/02م  21:15  89

90 علي ھاني الشاذلي  -  أھلى
/ 2018/11/01 5م  15:35

علي ھاني الشاذلي
  

 
B Y E 91   2018/11/01 7م  22:25

علي ھاني الشاذليیوسف أحمد سرحان
  

92 یوسف أحمد سرحان  -  الصید
    

حمدي إیھاب حمدي
  

عبد هللا محمد زھران  -  المؤسسة
93 4م  13:10

 2018/11/02  

94 أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد
/ 2018/11/01 6م  15:35

حمدي إیھاب حمديأحمد محمد عبد الجواد
  

 
B Y E 95 2018/11/01 8م  22:25

حمدي إیھاب حمدي
  

96 حمدي إیھاب حمدي  -  أھلى
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128درو 

باسم عمرو الصعیدي  -  طنطا 97  

98 مینا وسیم یوسف أنیس  -  سموحة
/2018/11/01 7م  15:35

مینا وسیم یوسف أنیس
 

محمد أحمد عبد اللطیف  -  دجلة
 

99  2018/11/01 1م  22:50
مینا وسیم یوسف أنیسعمر ھشام الركایبى

 

100 عمر ھشام الركایبى  -  ھلیو
  / 2018/11/01  8م  15:35

یوسف محمد حسین  -  زقازیق
101 5م  13:10

  2018/11/02
إیاد محمد داود

 

102 یوسف وائل مھنا  -  سموحة
/  2018/11/01 1م  16:00

إیاد محمد داودیوسف وائل مھنا
 

 
B Y E 103  2018/11/01 2م  22:50

إیاد محمد داود
 

104 إیاد محمد داود  -  سموحة
    

أدم باسم سعید  -  دجلة 22018/11/02م  21:15   105
أدم خالد القلیوبي

 

106 حسن طارق شاھین  -  سبورتنج
/  2018/11/01 2م  16:00

حسن طارق شاھین
 

 
B Y E 107    2018/11/01 3م  22:50

حسن طارق شاھینیوسف إیھاب بشرى
 

108 یوسف إیھاب بشرى  -  دجلة
     

أدم خالد القلیوبي
 

خالد رضا عبد العاطي  -  الصید
109 6م  13:10

  2018/11/02 

110 بالل أحمد المراسي  -  معادى
/  2018/11/01 3م  16:00

أدم خالد القلیوبيبالل أحمد المراسي
 

 
B Y E 111  2018/11/01 4م  22:50

أدم خالد القلیوبي
 

112 أدم خالد القلیوبي  -  الصید
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ساجد  أحمد عباس  -  سموحة 113
 

114 رضوان أحمد رضوان  -  سموحة
/ 2018/11/01 4م  16:00

ساجد  أحمد عباس

 
B Y E 115   2018/11/01 5م  22:50

ساجد  أحمد عباسعمر خالد الدیب

116 عمر خالد الدیب  -  زھور
    

حمزه محمد البسطویسي  -  طنطا
117 7م  13:10

   2018/11/02
ساجد  أحمد عباس

118 محمد إیمن أحمد مھنا  -  سبورتنج
/   2018/11/01 5م  16:00

محمد إیمن أحمد مھنامحمد إیمن أحمد مھنا

 
B Y E 119   2018/11/01 6م  22:50

احمد سامح الخطیب

120 احمد سامح الخطیب  -  دجلة
آدم شریف حسنى    

محمد أشرف خلیل  -  االتحاد 32018/11/02م  21:15  121

122 مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا
/ 2018/11/01 6م  16:00

مصطفى تامر الكوراني

 
B Y E 123   2018/11/01 7م  22:50

جابرییل البرت فایزجابرییل البرت فایز

124 جابرییل البرت فایز  -  سبورتنج
آدم شریف حسنى    

ھاني أحمد رفعت  -  دجلة
125 8م  13:10

 2018/11/02

126 عمر أحمد سعید  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 7م  16:00

آدم شریف حسنىعمر أحمد سعید

 
B Y E 127 2018/11/01 8م  22:50

آدم شریف حسنى

128 آدم شریف حسنى  -  ب. بول
  


