
نظام المسابقات وشئون الالعبين

4-4-2018  حتى  30-3-2018بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين17مرحلة تحت 

64درو 

عمر أحمد حسن  -  الصيد 1

 
B Y E عمر أحمد حسن2

أحمد أيمن سليمه  -  طنطا
 

3
  2018/04/01 7م  14:55

عمر أحمد حسن على هشام سالم

4 على هشام سالم  -  أهلى
  / 2018/03/31 3م  19:05

محمد حسام محمد رجب  -  شمس 5
22018/04/01م  20:20   

عمر أحمد حسن

6 أحمد عمرو نديم  -  دجلة
/  2018/03/31 4م  19:05

محمد حسام محمد رجب محمد حسام محمد رجب

حازم حسام حسن  -  أهلى
 

7
  2018/04/01 8م  14:55

حازم حسام حسن

8 طارق زياد السيد  -  معادى
  / 2018/03/31 5م  19:05

أحمد مجدى السيد  -  سبورتنج 9
   

 
B Y E 10

  
أحمد مجدى السيد

وليد خالد هالل  -  هليو
 

11
    2018/04/01 9م  14:55

أحمد مجدى السيد يوسف عبد الفتاح عامر

12 يوسف عبد الفتاح عامر  -  أهلى
  /   2018/03/31 6م  19:05

محمد ناصر عبد المنعم

عمر أبو بكر حماده  -  شمس 13
32018/04/01م  20:20   

14 محمد ناصر عبد المنعم  -  شمس
/  2018/03/31 7م  19:05

محمد ناصر عبد المنعم محمد ناصر عبد المنعم

بيير سامح برسوم  -  دجلة
 

15
  2018/04/01 10م  14:55

عبد هللا محمد عطيه

16 عبد هللا محمد عطيه  -  طنطا
  /  2018/03/31  8م  19:05

زياد عماد الشرقاوى  -  شمس 17
  

 
B Y E 18

 
زياد عماد الشرقاوى

 

يوسف إسماعيل رائد  -  هليو
 

19
   2018/04/01 1م  15:35

زياد عماد الشرقاوى عمر سعيد صبحى
 

20 عمر سعيد صبحى  -  سموحة
  /  2018/03/31  9م  19:05

محمد وليد عبد الوهاب  -  أهلى 21
42018/04/01م  20:20    

زياد عماد الشرقاوى
 

22 يوسف عدلي ثابت  -  جزيرة
/   2018/03/31 10م  19:05

محمد وليد عبد الوهاب محمد وليد عبد الوهاب
 

سيف أشرف دراز  -  الجيش
 

23
   2018/04/01 2م  15:35

سيف أشرف دراز
 

24 أحمد عمرو عبد المنعم  -  الصيد
  /  2018/03/31  1م  19:45

يوسف محمد طه  -  الجيش 25
   

26 عبدالرحمن أحمد بركات  -  شمس
/ 2018/03/31 2م  19:45

عبدالرحمن أحمد بركات
 

يوسف حسام الدين عباس  -  أهلى
 

27
   2018/04/01 3م  15:35

عبدالرحمن أحمد بركات يس عمرو يس
 

28 يس عمرو يس  -  دجلة
  /  2018/03/31 3م  19:45

أحمد أيمن توفيق
 

عمر خالد نور الدين  -  زهور 29
 52018/04/01م  20:20  

30 أحمد أيمن توفيق  -  شمس
/   2018/03/31 4م  19:45

أحمد أيمن توفيق أحمد أيمن توفيق
 

صالح الدين الترجمان  -  أهلى
 

31
   2018/04/01 4م  15:35

صالح الدين الترجمان
 

32 أحمد عادل فراج  -  االتحاد
  / 2018/03/31  5م  19:45
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عمر أحمد الفحام  -  زهور 33
  

34 محي الدين أحمد مرسي  -  االتحاد
/2018/03/31 6م  19:45

عمر أحمد الفحام
 

أحمد وائل عبد المعطى  -  هليو
 

35
  2018/04/01 5م  15:35

أحمد وائل عبد المعطى أحمد وائل عبد المعطى
 

36 نور الدين العادلى  -  هليو
  / 2018/03/31  7م  19:45

يوسف إبراهيم الشريف  -  سموحة 37
62018/04/01م  20:20   

أحمد وائل عبد المعطى
 

38 محمد عاصم محمد هيكل  -  االتحاد
/  2018/03/31 8م  19:45

يوسف إبراهيم الشريف يوسف إبراهيم الشريف
 

يحيي طه البربري  -  هليو
 

39
  2018/04/01 6م  15:35

يحيي طه البربري
 

40 إبراهيم حسن صادق  -  النصر
  / 2018/03/31  9م  19:45

عبد الرحمن مجدي  -  د.الدفاع 41
    

42 يحيى خالد وجيه  -  شمس
/  2018/03/31 10م  19:45

يحيى خالد وجيه
 

هشام محمد الصبرى  -  أهلى
 

43
    2018/04/01 7م  15:35

يحيى خالد وجيه حازم أيمن عماره
 

44 حازم أيمن عماره  -  طنطا
  /   2018/03/31 1م  20:25

يحيى خالد وجيه
 

3إبراهيم محمد كامل  -  مجمع  45
 72018/04/01م  20:20   

46 أحمد سمير مرسي  -  أهلى
/  2018/03/31 2م  20:25

عبد هللا أحمد زكى إبراهيم محمد كامل
 

 
B Y E 47

  2018/04/01 8م  15:35
عبد هللا أحمد زكى

 

48 عبد هللا أحمد زكى  -  سموحة
    

يوسف عمرو نايل  -  أهلى 49
 

50 أكتوبر6خالد عمرو الشطورى  -  
/ 2018/03/31 3م  20:25

يوسف عمرو نايل

يوسف هشام محمد  -  طنطا
 

51
   2018/04/01 9م  15:35

يوسف هشام محمد يوسف هشام محمد

52 حسن عادل عادل مدكور  -  جزيرة
  /  2018/03/31 4م  20:25

عمر وليد الششتاوى  -  طنطا 53
82018/04/01م  20:20    

يوسف هشام محمد

54 حسين عمرو طلعت  -  الصيد
/   2018/03/31 5م  20:25

محمد أحمد جوهر عمر وليد الششتاوى

 
B Y E 55

   2018/04/01 10م  15:35
محمد أحمد جوهر

56 محمد أحمد جوهر  -  الصيد
    

 يوسف تامر علي القصاص  -  مجمع
3

57
  

58 حسين محمد المنشاوي  -  هليو
/ 2018/03/31 6م  20:25

حسين محمد المنشاوي

يوسف أحمد حسن  -  هايكستب
 

59
   2018/04/01 1م  16:15

سيف حازم طاهر سيف حازم طاهر

60 سيف حازم طاهر  -  معادى
  /  2018/03/31 7م  20:25

عمر إبراهيم الشناوى

يوسف محمد على  -  أهلى 61
92018/04/01م  20:20  

62 عمر محمد على فارس  -  زهور
/ 2018/03/31 8م  20:25

عمر إبراهيم الشناوى يوسف محمد على

 
B Y E 63

 2018/04/01 2م  16:15
عمر إبراهيم الشناوى

64 عمر إبراهيم الشناوى  -  سموحة
  


