
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-12-2018  حتى  6-12-2018بطولة نادى هليوبوليس الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين15مرحلة تحت 

64درو 

علي محمد إبراهيم  -  طنطا 1

 
B Y E علي محمد إبراهيم2

محمد وليد العطار  -  االتحاد
 

3
  2018/12/06 4م  20:20

محمد وليد العطار محمد وليد العطار

4 عمر محمد بسطاوى  -  دجلة
  / 2018/12/06 1م  12:20

كيفين إيهاب ستيفن  -  شمس 5
12018/12/07م  13:45   

آدم شريف حسنى

 
B Y E 6

  
آدم شريف حسنى كيفين إيهاب ستيفن

حمزه أسامه غنيم  -  معادى
 

7
  2018/12/06 5م  20:20

آدم شريف حسنى

8 آدم شريف حسنى  -  ب. بول
  / 2018/12/06 2م  12:20

كريستوف مينا فهمى  -  سبورتنج 9
   

 
B Y E 10

  
كريستوف مينا فهمى

سليم هشام محمد حسن  -  سبورتنج
 

11
    2018/12/06 6م  20:20

كريستوف مينا فهمى سليم هشام محمد حسن

12 على محمد درويش  -  هليو
  /   2018/12/06 3م  12:20

كريستوف مينا فهمى

جاسر أحمد صديق  -  دجلة 13
22018/12/07م  13:45   

 
B Y E 14

  
جاسر أحمد صديق جاسر أحمد صديق

مروان هشام على  -  االتحاد
 

15
  2018/12/06 7م  20:20

مروان هشام على

16 محمود أحمد عبدالباري  -  ب. بول
  /  2018/12/06  4م  12:20

محمد حسام الدين فاهم  -  هليو 17
  

 
B Y E 18

 
محمد حسام الدين فاهم

 

مازن عبد هللا فكرى  -  م.النصر
 

19
   2018/12/06 8م  20:20

محمد حسام الدين فاهم مازن عبد هللا فكرى
 

 
B Y E 20

     

بالل مصطفى صفا  -  االتحاد 21
32018/12/07م  13:45    

محمد حسام الدين فاهم
 

 
B Y E 22

   
بالل مصطفى صفا بالل مصطفى صفا

 

عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول
 

23
   2018/12/06 1م  20:55

شادي عادل علي
 

24 شادي عادل علي  -  م.بوينت
  /  2018/12/06  5م  12:20

كريم خالد حسونه  -  دجلة 25
   

 
B Y E 26

 
كريم خالد حسونه

 

على أيمن شوقى  -  م.النصر
 

27
   2018/12/06 2م  20:55

كريم خالد حسونه يوسف بهجت منصور
 

28 يوسف بهجت منصور  -  منصورة
  /  2018/12/06 6م  12:20

كريم خالد حسونه
 

عمار ياسر متولي  -  ب. بول 29
 42018/12/07م  13:45  

 
B Y E 30

عمار ياسر متولي    عمار ياسر متولي
 1899/12/30

فاروق محمد فاروق  -  النصر
 

31
   2018/12/06 3م  20:55

فاروق محمد فاروق
 1899/12/30

 
B Y E 32
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جابرييل البرت فايز  -  سبورتنج 33
  

34 زياد طارق قنديل  -  معادى
/2018/12/06 7م  12:20

جابرييل البرت فايز
 

 
B Y E 35

  2018/12/06 4م  20:55
جابرييل البرت فايز يوسف أسامه حجازى

 

36 يوسف أسامه حجازى  -  رواد
    

أحمد رفعت إبراهيم  -  دجلة 37
52018/12/07م  13:45   

جابرييل البرت فايز
 

38 علي هاني الشاذلي  -  أهلى
/  2018/12/06 8م  12:20

علي خالد الزهارنه علي هاني الشاذلي
 

 
B Y E 39

  2018/12/06 5م  20:55
علي خالد الزهارنه

 

40 علي خالد الزهارنه  -  دجلة
    

عمر إبراهيم عسل  -  أهلى 41
    

42 كريم طارق وهبي  -  هليو
/  2018/12/06 1م  12:50

عمر إبراهيم عسل
 

 
B Y E 43

    2018/12/06 6م  20:55
عمر إبراهيم عسل كريم محمد بركات

 

44 كريم محمد بركات  -  هليو
     

زين الدين سامح شمس
 

B Y E 45
 62018/12/07م  13:45   

46 يوسف شريف مجدي حسن  -  أهلى
  

زين الدين سامح شمس يوسف شريف مجدي حسن
 

 
B Y E 47

  2018/12/06 7م  20:55
زين الدين سامح شمس

 

48 زين الدين سامح شمس  -  سموحة
    

ياسين تامر علي بانوب  -  ب. بول 49
 

50 محمد أشرف عنايت  -  أهلى
/ 2018/12/06 2م  12:50

محمد أشرف عنايت

 
B Y E 51

   2018/12/06 8م  20:55
محمد أشرف عنايت علي عمرو ماجوره

52 علي عمرو ماجوره  -  ب. بول
    

عبد الرحمن محمد أحمد  -  االتحاد 53
72018/12/07م  13:45    

أسر محمد مصطفى

54 يوسف أحمد طلب  -  دجلة
/   2018/12/06 3م  12:50

أسر محمد مصطفى يوسف أحمد طلب

 
B Y E 55

   2018/12/06 1م  21:30
أسر محمد مصطفى

56 أسر محمد مصطفى  -  أهلى
    

محمد إيمن أحمد مهنا  -  سبورتنج 57
  

58 ادهم محمد الركيب  -  هليو
/ 2018/12/06 4م  12:50

محمد إيمن أحمد مهنا

 
B Y E 59

   2018/12/06 2م  21:30
محمد إيمن أحمد مهنا عمر عمرو قاسم

60 عمر عمرو قاسم  -  دجلة
    

بالل محمد قدري

عمر هاني محمد الشين  -  ب. بول 61
82018/12/07م  13:45  

62 محمود كريم محمود  -  سبورتنج
/ 2018/12/06 5م  12:50

بالل محمد قدري محمود كريم محمود

 
B Y E 63

 2018/12/06 3م  21:30
بالل محمد قدري

64 بالل محمد قدري  -  هليو
  


