
نظام المسابقات وشئون الالعبين

29-1-2019  حتى  24-1-2019بطولة منطقة بورسعيد لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين19مرحلة تحت 

32درو 

مصطفي محمد السرتي  -  دجلة 1

 
B Y E مصطفي محمد السرتي  -  دجلة2

عبد الرحمن زهران  -  االتحاد
 

3
عالء الدين عبدالخالق  -  ب. بول  

2019/01/27 5م  14:30
مصطفي محمد السرتي  -  دجلة

4 عالء الدين عبدالخالق  -  ب. بول
  / 2019/01/26 5م  10:35

ياسين أيمن شافعي  -  دجلة 5
مصطفي محمد السرتي  -  دجلة   

32019/01/27م  18:20

6 عمر إبراهيم الشريف  -  سموحة
/  2019/01/26 6م  10:35

حازم أحمد أبو السعود  -  أهلىياسين أيمن شافعي  -  دجلة

حازم أحمد أبو السعود  -  أهلى
 

7
  

حازم أحمد أبو السعود  -  أهلى
2019/01/27 6م  14:30

8 إبراهيم حسن صادق  -  النصر
  / 2019/01/26 7م  10:35

 محمد تامر الشامي  -  هليو
9

مصطفي محمد السرتي  
12019/01/28م  14:15

10 عمر ياسر جوهرى  -  ب. بول
/  2019/01/26 8م  10:35

محمد تامر الشامي  -  هليو

كريم طارق ثابت  -  هليو
 

11
    

كريم طارق ثابت  -  هليو
2019/01/27 1م  15:00

محمد تامر الشامي  -  هليو

12 أحمد السيد رفعت بكر  -  هليو
  /   2019/01/26 9م  10:35

يحيي هشام النوساني  -  دجلة

يحيي هشام النوساني  -  دجلة 13
42019/01/27م  18:20   

14 عمر أسامه المعتز  -  الصيد
/  2019/01/26 1م  11:10

يحيي هشام النوساني  -  دجلةيحيي هشام النوساني  -  دجلة

زياد أحمد إبراهيم  -  أهلى
 

15
  

زياد أحمد إبراهيم  -  أهلى
2019/01/27 2م  15:00

كريم محمود البربرى  -  دجلة
2019/01/29  16

  /  2019/01/26 1م  214:45م  11:10
عمر ماهر التركى

محمد وليد صادق  -  دجلة 17
 

18 سيف ناصر عبد المنعم  -  أهلى
/ 2019/01/26 3م  11:10

سيف ناصر عبد المنعم  -  أهلى

مازن محمد أحمد دسوقى  -  سبورتنج
 

19
   

محمد سيد البرعي  -  دجلة
2019/01/27 3م  15:00

سيف ناصر عبد المنعم  -  أهلى

20 محمد سيد البرعي  -  دجلة
  /  2019/01/26 4م  11:10

محمد عاصم محمد هيكل  -  ب. بول 21
على حاتم الطوخي  -  أهلى    

52019/01/27م  18:20

22 سيف الدين الشناوي  -  دجلة
/   2019/01/26 5م  11:10

على حاتم الطوخي  -  أهلىسيف الدين الشناوي  -  دجلة

إبراهيم محمد إبراهيم  -  أهلى
 

23
   

على حاتم الطوخي  -  أهلى
2019/01/27 4م  15:00

24 على حاتم الطوخي  -  أهلى
  /  2019/01/26 6م  11:10

عمر ماهر التركى

 يوسف عمرو عبد هللا  -  ب. بول
25

22019/01/28م  14:15 

26 محمد حسام الدين حسن  -  الصيد
/ 2019/01/26 7م  11:10

محمد حسام الدين حسن  -  الصيد

محمد تامر الغنام  -  هليو
 

27
   

عبد الرحمن الشين  -  أهلى
2019/01/27 5م  15:00

محمد حسام الدين حسن  -  الصيد

28 عبد الرحمن الشين  -  أهلى
  /  2019/01/26 8م  11:10

عمر ماهر التركى  -  دجلة

محمد عبد العال  -  سبورتنج 29
62019/01/27م  18:20  

عمر أشرف عدلي  -  ب. بول
1899/12/30  30

/  2019/01/26 9م  11:10
عمر ماهر التركى  -  دجلةعمر أشرف عدلي  -  ب. بول

روجيه البير نقوال  -  سموحة
1899/12/30  

31
عمر ماهر التركى  -  دجلة   

2019/01/27 6م  15:00

32  عمر ماهر التركى  -  دجلة
  /2019/01/26 1م  11:45


