
نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

64درو 

محمد حسام أبو ديب  -  طنطا 1

 
B Y E محمد حسام أبو ديب2

عمر خالد عبد اللطيف  -  أهلى
 

3
  2018/12/06 4م  18:20

محمد حسام أبو ديب محمد وسام الشرشابي

4 محمد وسام الشرشابي  -  م.بوينت
  / 2018/12/06 2م  10:40

عمر خالد عبد العاطي  -  هليو 5
12018/12/07م  12:45   

ياسين إسالم المليجي

  -  حمزة رامي يوسف محمود
م.بوينت

 6
/  2018/12/06 3م  10:40

ياسين إسالم المليجي عمر خالد عبد العاطي

ياسين إسالم المليجي  -  ك . شوت
 

7
  2018/12/06 5م  18:20

ياسين إسالم المليجي

8 هاشم أسامه غنيم  -  معادى
  / 2018/12/06 4م  10:40

عمر هشام الركايبى  -  هليو 9
   

 
B Y E 10

  
عمر هشام الركايبى

نديم محمد الركيب  -  هليو
 

11
    2018/12/06 6م  18:20

عمر هشام الركايبى شهاب اشرف يوسف محمد

12 شهاب اشرف يوسف محمد  -  أهلى
  /   2018/12/06 5م  10:40

عمر هشام الركايبى

يوسف إيهاب عبداللطيف  -  معادى 13
22018/12/07م  12:45   

14 طه خالد الجارحي  -  االتحاد
/  2018/12/06 6م  10:40

مايكل بيتر فايز طه خالد الجارحي

عمر تامر محمد  -  ب. بول
 

15
  2018/12/06 7م  18:20

مايكل بيتر فايز

16 مايكل بيتر فايز  -  هليو
  /  2018/12/06  7م  10:40

عبدالرحمن وليد البيه  -  االتحاد 17
  

 
B Y E 18

 
عبدالرحمن وليد البيه

 

زين محمد بحر  -  ب. بول
 

19
   2018/12/06 8م  18:20

عبدالرحمن وليد البيه سيف بالل الشال
 

20 سيف بالل الشال  -  سبورتنج
  /  2018/12/06  8م  10:40

عمار ياسر بيومى  -  االتحاد 21
32018/12/07م  12:45    

عبدالرحمن وليد البيه
 

22 ياسين خالد فخرى  -  سبورتنج
/   2018/12/06 1م  11:05

سليم وجدي البطران ياسين خالد فخرى
 

سليم وجدي البطران  -  معادى
 

23
   2018/12/06 1م  18:50

سليم وجدي البطران
 

24 الحسين هشام الطناوي  -  هليو
  /  2018/12/06  2م  11:05

عمر محمد خلف  -  االتحاد 25
   

 
B Y E 26

 
عمر محمد خلف

 

ياسين محمد إسالم زكي  -  شمس
 

27
   2018/12/06 2م  18:50

عمر محمد خلف سيف وائل الشيخ
 

28 سيف وائل الشيخ  -  ب. بول
  /  2018/12/06 3م  11:05

يوسف حازم حمدي
 

يوسف حازم حمدي  -  االتحاد 29
 42018/12/07م  12:45  

30 عمر أحمد جالل  -  م.بوينت
/   2018/12/06 4م  11:05

يوسف حازم حمدي يوسف حازم حمدي
 1899/12/30

 . علي مدحت محمد الديب  -  ك
شوت

 
31

   2018/12/06 3م  18:50
علي مدحت محمد الديب

 1899/12/30

32 ياسين حسام عباس  -  ب.المحلة
  / 2018/12/06  5م  11:05
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 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش
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64درو 

عبد الرحمن محمد داود  -  م.بوينت 33
  

34 محمد أحمد عبد اللطيف  -  دجلة
/2018/12/06 6م  11:05

عبد الرحمن محمد داود
 

عادل محمد عادل ابراه  -  م.بوينت
 

35
  2018/12/06 4م  18:50

عبد الرحمن محمد داود محمد مصطفى الشاذلي
 

36 محمد مصطفى الشاذلي  -  االتحاد
  / 2018/12/06  7م  11:05

علي أحمد سالمه  -  أهلى 37
52018/12/07م  12:45   

مصطفى تامر الكوراني
 

38 أدم أحمد جالل  -  النصر
/  2018/12/06 8م  11:05

مصطفى تامر الكوراني أدم أحمد جالل
 

 
B Y E 39

  2018/12/06 5م  18:50
مصطفى تامر الكوراني

 

40 مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا
    

زياد حازم السالب  -  هليو 41
    

42 أدهم محمد المندوه  -  ب. بول
/  2018/12/06 1م  11:30

أدهم محمد المندوه
 

محمد خالد محمد  -  م.بوينت
 

43
    2018/12/06 6م  18:50

أدهم محمد المندوه ياسين وليد قنديل
 

44 ياسين وليد قنديل  -  سبورتنج
  /   2018/12/06 2م  11:30

سيف الدين رفاعي
 

سيف الدين رفاعي  -  أهلى 45
 62018/12/07م  12:45   

46 حسام عمر حسام  -  هليو
/  2018/12/06 3م  11:30

سيف الدين رفاعي سيف الدين رفاعي
 

 
B Y E 47

  2018/12/06 7م  18:50
علي شريف كامل

 

48 علي شريف كامل  -  معادى
    

أنس أحمد صالح  -  هايكستب 49
 

50 عمرو خالد شافعي  -  ك . شوت
/ 2018/12/06 4م  11:30

عمرو خالد شافعي

عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول
 

51
   2018/12/06 8م  18:50

عمار ياسر حسن عمار ياسر حسن

52 عمار ياسر حسن  -  هليو
  /  2018/12/06 5م  11:30

ضياء عماد العدل  -  م.بوينت 53
72018/12/07م  12:45    

عمار ياسر حسن

54 3ادم حسام نبيل محمد  -  مجمع 
/   2018/12/06 6م  11:30

أحمد محمد عبد الجواد ادم حسام نبيل محمد

 
B Y E 55

   2018/12/06 1م  19:20
أحمد محمد عبد الجواد

56 أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد
    

ياسين وائل عادل  -  ب. بول 57
  

58 ياسين أحمد شوقي  -  دجلة
/ 2018/12/06 7م  11:30

ياسين أحمد شوقي

عبد هللا محمد الشريف  -  دجلة
 

59
   2018/12/06 2م  19:20

اسامة ايمن انيس اسامة ايمن انيس

60 3اسامة ايمن انيس  -  مجمع 
  /  2018/12/06 8م  11:30

يوسف أشرف شلبي

عمر شريف حنفي  -  هليو 61
82018/12/07م  12:45  

62 محمد تبارك عمران  -  ب. بول
/ 2018/12/06 1م  11:55

يوسف أشرف شلبي محمد تبارك عمران

 
B Y E 63

 2018/12/06 3م  19:20
يوسف أشرف شلبي

64 يوسف أشرف شلبي  -  ك . شوت
  


