
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین17مرحلة تحت 
64درو 

أحمد مجدى السید  -  سبورتنج 1
 B Y E أحمد مجدى السید2

عمر أحمد الفحام  -  زھور
 

3  2018/11/02 1م  16:45
أحمد مجدى السید عمر أحمد الفحام

 B Y E 4
   

على تامر على رضا  -  ب. بول 5
42018/11/02م  22:35   

أحمد مجدى السید

 B Y E 6
على تامر على رضا   على تامر على رضا

یاسین محمد المراغى  -  سموحة
 

7  2018/11/02 2م  16:45
یاسین محمد المراغى

8 عبد هللا باسل السعدى  -  ب. بول
  / 2018/11/01 2م  18:20

عمر أحمد یاقوت  -  دجلة 9   

 B Y E 10
عمر أحمد یاقوت  

ولید خالد ھالل  -  ھلیو
 

11    2018/11/02 3م  16:45
عمر أحمد یاقوت ولید خالد ھالل

 B Y E 12
عمر أحمد یاقوت     

حسن محمد سامى  -  سموحة 13
52018/11/02م  22:35   

 B Y E 14
یحیى خالد وجیھ   حسن محمد سامى

یحیى خالد وجیھ  -  ب. بول
 

15  2018/11/02 4م  16:45
یحیى خالد وجیھ

16 عبد هللا أحمد زكى  -  سموحة
  /  2018/11/01  3م  18:20

عمر محمد زكریا  -  الصید 17
  

 B Y E 18
 عمر محمد زكریا 

أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصید
 

19   2018/11/02 5م  16:45
عمر محمد زكریا  أحمد عمرو عبد المنعم

20 نورالدین محمد المصري  -  المؤسسة
  /  2018/11/01  4م  18:20

یوسف إسماعیل رائد  -  ھلیو 21
62018/11/02م  22:35    

 عمر محمد زكریا

 B Y E 22
ستفین أمیر جرجس     یوسف إسماعیل رائد

ستفین أمیر جرجس  -  أھلى
 

23   2018/11/02 6م  16:45
 ستفین أمیر جرجس

 B Y E 24
     

حازم حسام حسن  -  أھلى 25   

 B Y E 26
 حازم حسام حسن 

یاسین شریف محفوظ  -  ھلیو
 

27   2018/11/02 7م  16:45
حازم حسام حسن  یاسین شریف محفوظ

 B Y E 28
 حازم حسام حسن    

محمد حسام محمد رجب  -  أھلى 29
 72018/11/02م  22:35  

 B Y E 30
محمد حسام محمد رجب    1899/12/30 محمد حسام محمد رجب

عبد هللا ھیثم ھدیھ  -  دجلة
 

31   2018/11/02 8م  16:45
1899/12/30 عبد هللا ھیثم ھدیھ

32 سیف الدین أحمد حسین  -  دجلة
  / 2018/11/01  5م  18:20
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B Y E 33  

 ھانى أسامھ روفائیل34 ھانى أسامھ روفائیل  -  سبورتنج

 
B Y E 35  2018/11/02 1م  17:20

حازم أیمن عماره  حازم أیمن عماره

36 حازم أیمن عماره  -  طنطا
    

B Y E 37
82018/11/02م  22:35   

 على كریم الخواص

38 بییر سامح برسوم  -  دجلة
على كریم الخواص    بییر سامح برسوم

 
B Y E 39  2018/11/02 2م  17:20

 على كریم الخواص

40 على كریم الخواص  -  دجلة
    

طارق زیاد السید  -  أھلى 41    

42 زیاد أسامة جمال  -  شمس
/  2018/11/01 6م  18:20

 طارق زیاد السید

 
B Y E 43    2018/11/02 3م  17:20

طارق زیاد السید  أحمد ولید متولي

44 أحمد ولید متولي  -  شمس
 یحیي محمد مجاھد     

3إبراھیم محمد كامل  -  مجمع  45
 12018/11/02م  23:10   

46 محمد طارق وھبى  -  ھلیو
/  2018/11/01 7م  18:20

یحیي محمد مجاھد  محمد طارق وھبى

 
B Y E 47  2018/11/02 4م  17:20

 یحیي محمد مجاھد

48 یحیي محمد مجاھد  -  أھلى
    

B Y E 49
 

50 مھدي شریف المھدي  -  دجلة
مھدي شریف المھدي 

 
B Y E 51   2018/11/02 5م  17:20

مھدي شریف المھدي حسین محمد المنشاوي

52 حسین محمد المنشاوي  -  ھلیو
    

B Y E 53
22018/11/02م  23:10    

محمد مصطفى إبراھیم

54 محمد مصطفى إبراھیم  -  أھلى
محمد مصطفى إبراھیم    محمد مصطفى إبراھیم

 
B Y E 55   2018/11/02 6م  17:20

حسین عمرو طلعت

56 حسین عمرو طلعت  -  الصید
    

ولید محمد عبد المجید  -  المنیا 57  

58 محمد حسن على فوزى  -  الصید
/ 2018/11/01 8م  18:20

محمد حسن على فوزى

 
B Y E 59   2018/11/02 7م  17:20

زیاد عماد الشرقاوى زیاد عماد الشرقاوى

60 زیاد عماد الشرقاوى  -  شمس
زیاد عماد الشرقاوى    

B Y E 61
32018/11/02م  23:10  

62 أحمد محمد رمضان قطب  -  سبورتن
یوسف إبراھیم الشریف  أحمد محمد رمضان قطب

 
B Y E 63 2018/11/02 8م  17:20

یوسف إبراھیم الشریف

64 یوسف إبراھیم الشریف  -  سموحة
  


