
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین13مرحلة تحت 
64درو 

یوسف أشرف شلبي  -  ك . شوت 1
 B Y E یوسف أشرف شلبي2

مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا
 

3  2018/11/16 1م  09:00
مصطفى تامر الكوراني مصطفى تامر الكوراني

4 یاسین عبد هللا صابر  -  دجلة
  / 2018/11/15 3م  12:40

فارس ولید خیري علیوه  -  االتحاد 5
32018/11/16م  19:20   

فارس ولید خیري علیوه

 B Y E 6
فارس ولید خیري علیوه   فارس ولید خیري علیوه

عبد الرحمن حسانین  -  منصورة
 

7  2018/11/16 2م  09:00
عبد الرحمن حسانین

8 أحمد محمد الحبشي  -  االتحاد
  / 2018/11/15 1م  13:05

أحمد رفعت إبراھیم  -  دجلة 9   

 B Y E 10
أحمد رفعت إبراھیم  

عمر محمد مرعي  -  ھلیو
 

11    2018/11/16 3م  09:00
أحمد رفعت إبراھیم عمر محمد مرعي

12 زین الدین شریف یوسف  -  سموحة
  /   2018/11/15 2م  13:05

حسن طارق شاھین

حسن طارق شاھین  -  سبورتنج 13
12018/11/16م  19:45   

 B Y E 14
حسن طارق شاھین   حسن طارق شاھین

عمر شریف فھیم  -  أھلى
 

15  2018/11/16 1م  09:25
عمر شریف فھیم

16 أحمد عمرو أدم  -  طنطا
  /  2018/11/15  3م  13:05

محمد شریف علي  -  سموحة 17
  

 B Y E 18
 محمد شریف علي 

یوسف محمد عصمت  -  االتحاد
 

19   2018/11/16 2م  09:25
محمد شریف علي  یوسف محمد عصمت

20 معاذ أحمد زكي  -  طنطا
  /  2018/11/15  1م  13:30

محمد حسام أبو دیب  -  طنطا 21
22018/11/16م  19:45    

 محمد شریف علي

 B Y E 22
آدم محمد حول     محمد حسام أبو دیب

حمزه أحمد خلیفھ  -  سموحة
 

23   2018/11/16 3م  09:25
 آدم محمد حول

24 آدم محمد حول  -  أھلى
  /  2018/11/15  2م  13:30

أدھم محمد المصلحى  -  دجلة 25   

 B Y E 26
 أدھم محمد المصلحى 

عمار یاسر بیومى  -  االتحاد
 

27   2018/11/16 1م  09:50
أدھم محمد المصلحى  عمار یاسر بیومى

28 علي محمد فتحي محمد  -  االتحاد
  /  2018/11/15 3م  13:30

 یاسین ولید زكي

عمر محمد خلف  -  االتحاد 29
 32018/11/16م  19:45  

 B Y E 30
یاسین ولید زكي    1899/12/30 عمر محمد خلف

یاسین ولید زكي  -  سموحة
 

31   2018/11/16 2م  09:50
1899/12/30 یاسین ولید زكي

32 عمر شریف حنفي  -  ھلیو
  / 2018/11/15  1م  13:55



نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین13مرحلة تحت 
64درو 

یوسف إبراھیم رمضان  -  طنطا 33  

34 ھاني أحمد رفعت  -  دجلة
/2018/11/15 2م  13:55

 ھاني أحمد رفعت

 
B Y E 35  2018/11/16 3م  09:50

أحمد محمد رمیح  أحمد محمد رمیح

36 أحمد محمد رمیح  -  طنطا
    

مؤمن تامر المغازي  -  منصورة 37
12018/11/16م  20:10   

 یوسف أحمد سرحان

38 یوسف أحمد سرحان  -  الصید
/  2018/11/15 3م  13:55

یوسف أحمد سرحان  یوسف أحمد سرحان

 
B Y E 39  2018/11/16 1م  10:15

 یوسف خالد عظام

40 یوسف خالد عظام  -  منصورة
    

یاسین وائل ھالل  -  سموحة 41    

42 فراس الباشق التقاوي  -  سموحة
/  2018/11/15 1م  14:20

 یاسین وائل ھالل

 
B Y E 43    2018/11/16 2م  10:15

یوسف وائل مھنا  یوسف وائل مھنا

44 یوسف وائل مھنا  -  سموحة
 یوسف وائل مھنا     

عبد هللا محمد نصر  -  طنطا 45
 22018/11/16م  20:10   

46 مازن أحمد حسین عوض  -  سموحة
/  2018/11/15 2م  14:20

مازن أحمد حسین عوض  مازن أحمد حسین عوض

 
B Y E 47  2018/11/16 3م  10:15

 عمر محمد خلیل یوسف

48 عمر محمد خلیل یوسف  -  ب. بول
    

باسم عمرو الصعیدي  -  طنطا 49
 

50 عمر أحمد سعید  -  سبورتنج
/ 2018/11/15 3م  14:20

عمر أحمد سعید

 
B Y E 51   2018/11/16 1م  10:40

عمر سامح فتح هللا عمر سامح فتح هللا

52 عمر سامح فتح هللا  -  طنطا
    

حمزة ایھاب الزربھ  -  سبورتنج 53
32018/11/16م  20:10    

عمر عبد الخالق السید

54 رضوان أحمد رضوان  -  سموحة
/   2018/11/15 1م  14:45

عمر عبد الخالق السید رضوان أحمد رضوان

 
B Y E 55   2018/11/16 2م  10:40

عمر عبد الخالق السید

56 عمر عبد الخالق السید  -  سبورتنج
    

یحیى محمد عبد اللطیف  -  طنطا 57  

58 محمد أمجد زلط  -  طنطا
/ 2018/11/15 2م  14:45

محمد أمجد زلط

 
B Y E 59   2018/11/16 3م  10:40

علي عزت مرسي علي عزت مرسي

60 علي عزت مرسي  -  ب. بول
مصطفى یاسر مصطفى    

یوسف أحمد الشناوي  -  طنطا 61
12018/11/16م  20:35  

62 حمزه محمد البسطویسي  -  طنطا
/ 2018/11/15 3م  14:45

مصطفى یاسر مصطفى حمزه محمد البسطویسي

 
B Y E 63 2018/11/16 1م  11:05

مصطفى یاسر مصطفى

64 مصطفى یاسر مصطفى  -  أھلى
  


