
نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

32درو 

زاهد محمد شرين  -  سبورتنج 1

 
B Y E زاهد محمد شرين  -  سبورتنج2

أحمد محمد فهيم  -  االتحاد
 

3
  2019/03/21 9م  22:55

4 إسالم أحمد جوهر  -  دجلة
  / 2019/03/21 8م  17:00

هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة 5
92019/03/22م  18:30   

6 سليم محمد حماد حميد  -  د.الدفاع
/  2019/03/21 9م  17:00

معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع
 

7
  2019/03/21 10م  22:55

8 محمد حاتم عشماوي  -  الصيد
  / 2019/03/21 10م  17:00

عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة  9
12019/03/22م  21:15  

 
B Y E 10

  
عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة

يوسف محمد غريب  -  شمس
 

11
    2019/03/21 1م  23:25

12 عمر خالد بهجت  -  شمس
  /   2019/03/21 1م  17:35

محمد مسعد أبو زيد  -  أهلى 13
102019/03/22م  18:30   

14 أحمد هانئ حسين  -  سبورتنج
/  2019/03/21 2م  17:35

عبد الرحمن شعبان جاد  -  شمس
 

15
  2019/03/21 2م  23:25

2019/03/23
16 إبراهيم حسن صادق  -  النصر

  /  2019/03/21 2م  318:10م  17:35

محمد سيد البرعي  -  دجلة 17
 

18 عمر أشرف عدلي  -  ب. بول
/ 2019/03/21 4م  17:35

نصر الدين مجدى  -  االتحاد
 

19
   2019/03/21 3م  23:25

20 محمد عبد الخالق أحمد  -  االتحاد
  /  2019/03/21 5م  17:35

على حاتم الطوخي  -  أهلى 21
12019/03/22م  19:05    

22 يوسف أحمد جالل  -  أهلى
/   2019/03/21 6م  17:35

 
B Y E 23

   
شادي محمد الشربيني  -  ب. بول
2019/03/21 4م  23:25

24 شادي محمد الشربيني  -  ب. بول
    

زياد أحمد إبراهيم  -  أهلى  25
22019/03/22م  21:15 

26 محمد عمرو النجار  -  طنطا
/ 2019/03/21 7م  17:35

سيف ناصر عبد المنعم  -  أهلى
 

27
   2019/03/21 5م  23:25

28 عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى
  /  2019/03/21 8م  17:35

محمد أحمد الطباع  -  سموحة 29
22019/03/22م  19:05  

30 حماد محمد حميد  -  د.الدفاع 
/  2019/03/21 9م  17:35

1899/12/30  
B Y E 31

فارس محمد دسوقي  -  سبورتنج   
2019/03/21 6م  23:25

32 فارس محمد دسوقي  -  سبورتنج 
  


