
نظام المسابقات وشئون الالعبین

19-11-2018  حتى  15-11-2018بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین13مرحلة تحت 
128درو 

علي طارق محمد لطفي  -  الصید 1

 B Y E علي طارق محمد لطفي2

أدم محمود العادلي  -  البرلسى
 

3  2018/11/15 6م  16:20
علي طارق محمد لطفيسیف الدین شریف شلتوت

4 سیف الدین شریف شلتوت  -  زھور
  / 2018/11/15 4م  10:40

عبد هللا إیمن صابر  -  االتحاد
5 1م  13:40

  2018/11/16
علي طارق محمد لطفي

 B Y E 6
  

عبد هللا إیمن صابرعبد هللا إیمن صابر

ندیم محمد الركیب  -  ھلیو
 

7  2018/11/15 7م  16:20
كریم سامح عادل

8 كریم سامح عادل  -  االتحاد
  / 2018/11/15 5م  10:40

احمد طھ البربري  -  ب. بول 52018/11/16م  19:20   9
علي طارق محمد لطفي

 B Y E 10
  

احمد طھ البربري

عمر محمد عواد  -  البرلسى
 

11    2018/11/15 8م  16:20
احمد طھ البربريعمر محمد عواد

12 عبد هللا محمد حبیب  -  أھلى
  /   2018/11/15 6م  10:40

احمد طھ البربري

محمد مصطفى الشاذلي  -  االتحاد
13 2م  13:40

  2018/11/16

 B Y E 14
  

محمد مصطفى الشاذليمحمد مصطفى الشاذلي

علي ھشام عثمان  -  دجلة
 

15  2018/11/15 1م  16:45
علي ھشام عثمان

 B Y E 16
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یوسف كریم السید حسین  -  الصید 17
  

 B Y E 18
 

یوسف كریم السید حسین
 

كریم عمرو ماجوره  -  ب. بول
 

19   2018/11/15 2م  16:45
علي أحمد سالمھعلي أحمد سالمھ

 

20 علي أحمد سالمھ  -  أھلى
  /  2018/11/15  7م  10:40

یاسین أحمد شوقي  -  دجلة
21 3م  13:40

   2018/11/16
علي أحمد سالمھ

 

 B Y E 22
   

زین محمد بحریاسین أحمد شوقي
 

زین محمد بحر  -  ب. بول
 

23   2018/11/15 3م  16:45
زین محمد بحر

 

 B Y E 24
    

اسامة السید محمد
 

اسامة السید محمد  -  دجلة  62018/11/16م  19:20  25

 B Y E 26
 

اسامة السید محمد
 

أدم باسم سعید  -  دجلة
 

27   2018/11/15 4م  16:45
اسامة السید محمدأدم باسم سعید

 

 B Y E 28
    

اسامة السید محمد
 

یوسف حازم حمدي  -  االتحاد
29 4م  13:40

 2018/11/16 

 B Y E 30   
یوسف حازم حمديیوسف حازم حمدي

 1899/12/30

عمر خالد عبد اللطیف  -  أھلى
 

31   2018/11/15 5م  16:45
عمر خالد عبد اللطیف

 1899/12/30

 B Y E 32
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احمد سامح الخطیب  -  دجلة 33   

 B Y E احمد سامح الخطیب34
  

محمد وسام الشرشابي  -  م.بوینت
 

35  2018/11/15 6م  16:45
احمد سامح الخطیبھاشم أسامھ غنیم

  

36 ھاشم أسامھ غنیم  -  معادى
  / 2018/11/15   8م  10:40

جمال الدین أحمد عزیز  -  االتحاد
37 5م  13:40

  2018/11/16
احمد سامح الخطیب

  

 B Y E 38
  

أحمد علي عبد الرحیمجمال الدین أحمد عزیز
  

أحمد علي عبد الرحیم  -  شمس
 

39  2018/11/15 7م  16:45
أحمد علي عبد الرحیم

  

 B Y E 40
     

یوسف إیھاب بشرى  -  دجلة 72018/11/16م  19:20   41
یاسین أحمد یاقوت

  

 B Y E 42
  

یوسف إیھاب بشرى
  

محمد زیاد خلیل  -  معادى
 

43    2018/11/15 8م  16:45
یوسف إیھاب بشرىفارس شریف بارتلت

  

44 فارس شریف بارتلت  -  ھلیو
  /   2018/11/15 1م  11:05

یاسین أحمد یاقوت
  

یاسین أحمد یاقوت  -  دجلة
45 6م  13:40

  2018/11/16  

 B Y E 46
  

یاسین أحمد یاقوتیاسین أحمد یاقوت
  

عبد الرحمن محمد داود  -  م.بوینت
 

47  2018/11/15 1م  17:10
عبد الرحمن محمد داود

  

48 معاذ أحمد ھاشم  -  شمس
  /  2018/11/15  2م  11:05
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محمود أحمد عبدالباري  -  ب. بول 49
  

 B Y E 50
 

محمود أحمد عبدالباري
 

محمد شریف عبد هللا  -  زھور
 

51   2018/11/15 2م  17:10
محمود أحمد عبدالباريمحمد شریف عبد هللا

 

 B Y E 52
     

عمر تامر محمد  -  ب. بول
53 7م  13:40

   2018/11/16
محمود أحمد عبدالباري

 

 B Y E 54
   

علي مدحت محمد الدیبعمر تامر محمد
 

علي مدحت محمد الدیب  -  ك . شوت
 

55   2018/11/15 3م  17:10
علي مدحت محمد الدیب

 

 B Y E 56
    

علي محمد العباسي
 

عبد الرحمن محمد أحمد  -  االتحاد  82018/11/16م  19:20  57

 B Y E 58
 

عبد الرحمن محمد أحمد
 

عمر طارق الغزاوي  -  الصید
 

59   2018/11/15 4م  17:10
عمر طارق الغزاويعمر طارق الغزاوي

 

 B Y E 60
    

علي محمد العباسي
 

علي محمد العباسي  -  ب. بول
61 8م  13:40

 2018/11/16 

 B Y E 62
 

علي محمد العباسيعلي محمد العباسي
 

علي محمد عواد  -  البرلسى
 

63 2018/11/15 5م  17:10
علي محمد عواد

 

 B Y E 64
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B Y E 65
  

یاسین محمد إسالم زكي66 یاسین محمد إسالم زكي  -  شمس
 

 
B Y E 67  2018/11/15 6م  17:10

یوسف إیھاب عبداللطیفیوسف إیھاب عبداللطیف
 

68 یوسف إیھاب عبداللطیف  -  معادى
    

B Y E 1م  14:10 69
  2018/11/16

إیاد ھاني خضر
 

70 3إیاد ھاني خضر  -  مجمع 
  

إیاد ھاني خضرإیاد ھاني خضر
 

 
B Y E 71  2018/11/15 7م  17:10

حمزه أحمد عبد العزیز
 

72 حمزه أحمد عبد العزیز  -  االتحاد
    

B Y E 12018/11/16م  19:50   73
یاسین شریف سالم

 

74 عز الدین إكرام النصر  -  زھور
  

عز الدین إكرام النصر
 

 
B Y E 75    2018/11/15 8م  17:10

أحمد محمد عبد الجوادأحمد محمد عبد الجواد
 

76 أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد
     

یاسین شریف سالم
 

B Y E 2م  14:10 77
  2018/11/16 

78 محمد أحمد عبد اللطیف  -  دجلة
  

یاسین شریف سالممحمد أحمد عبد اللطیف
 

 
B Y E 79  2018/11/15 1م  17:35

یاسین شریف سالم
 

80 یاسین شریف سالم  -  دجلة
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B Y E 81
   

82 3علي أحمد رضوان  -  مجمع 
 

علي أحمد رضوان
  

 
B Y E 83   2018/11/15 2م  17:35

یوسف محمد محمودیوسف محمد محمود
  

84 یوسف محمد محمود  -  ب. بول
      

B Y E 3م  14:10 85
   2018/11/16

كریم علي عزام
  

86 یوسف محمد مصطفى  -  دجلة
   

كریم علي عزامیوسف محمد مصطفى
  

 
B Y E 87   2018/11/15 3م  17:35

كریم علي عزام
  

88 كریم علي عزام  -  ب. بول
    

علي أحمد محمد أحمد
  

B Y E   22018/11/16م  19:50  89

90 حسین محمد حسین المال  -  الصید
 

حسین محمد حسین المال
  

 
B Y E 91   2018/11/15 4م  17:35

عمر خالد عبد العاطيعمر خالد عبد العاطي
  

92 عمر خالد عبد العاطي  -  ھلیو
    

علي أحمد محمد أحمد
  

B Y E 4م  14:10 93
 2018/11/16  

94 أسر ھیثم الدمرداش  -  شمس
 

علي أحمد محمد أحمدأسر ھیثم الدمرداش
  

 
B Y E 95 2018/11/15 5م  17:35

علي أحمد محمد أحمد
  

96 علي أحمد محمد أحمد  -  الصید
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B Y E 97  

محمد تبارك عمران98 محمد تبارك عمران  -  ب. بول
 

 
B Y E 99  2018/11/15 6م  17:35

یوسف شریف الوابوريیوسف شریف الوابوري
 

100 یوسف شریف الوابوري  -  أھلى
    

B Y E 5م  14:10 101
  2018/11/16

یوسف شریف الوابوري
 

102 إبراھیم إكرام سیف  -  زھور
  

صمویل جون جورجإبراھیم إكرام سیف
 

 
B Y E 103  2018/11/15 7م  17:35

صمویل جون جورج
 

104 صمویل جون جورج  -  دجلة
    

شھاب اشرف یوسف محمد  -  أھلى 32018/11/16م  19:50   105
یوسف ولید محمد

 

106 یحیى نادر جالل  -  شمس
/  2018/11/15 3م  11:05

شھاب اشرف یوسف محمد
 

 
B Y E 107    2018/11/15 8م  17:35

شھاب اشرف یوسف محمدعلي ھانئ المصري
 

108 علي ھانئ المصري  -  دجلة
     

یوسف ولید محمد
 

مھدي محمد كرم  -  معادى
109 6م  14:10

  2018/11/16 

110 سلیم وجدي البطران  -  معادى
/  2018/11/15 4م  11:05

یوسف ولید محمدسلیم وجدي البطران
 

 
B Y E 111  2018/11/15 1م  18:00

یوسف ولید محمد
 

112 یوسف ولید محمد  -  ب. بول
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B Y E 113
 

114 أدھم محمد المندوه  -  ب. بول
 

أدھم محمد المندوه

 
B Y E 115   2018/11/15 2م  18:00

أدھم محمد المندوهعلي احمد سالم

116 علي احمد سالم  -  االتحاد
    

B Y E 7م  14:10 117
   2018/11/16

أدھم محمد المندوه

118 مایكل عاطف غطاس  -  دجلة
   

علي شریف كاملمایكل عاطف غطاس

 
B Y E 119   2018/11/15 3م  18:00

علي شریف كامل

120 علي شریف كامل  -  معادى
عمر ھاني محمد الشین    

B Y E 42018/11/16م  19:50  121

122 3اسامة ایمن انیس  -  مجمع 
 

اسامة ایمن انیس

 
B Y E 123   2018/11/15 4م  18:00

عمر ھشام الركایبىعمر ھشام الركایبى

124 عمر ھشام الركایبى  -  ھلیو
عمر ھاني محمد الشین    

B Y E 8م  14:10 125
 2018/11/16

126 ھشام عمرو مسعود سید  -  دجلة
 

عمر ھاني محمد الشینھشام عمرو مسعود سید

 
B Y E 127 2018/11/15 5م  18:00

عمر ھاني محمد الشین

128 عمر ھاني محمد الشین  -  ب. بول
  


