
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین15مرحلة تحت 
128درو 

زیاد خالد صالح الدین  -  الصید 1

 B Y E زیاد خالد صالح الدین2

شادي عادل علي  -  م.بوینت
 

3  2018/11/15 6م  18:00
زیاد خالد صالح الدینشادي عادل علي

 B Y E 4
   

عمر مصطفى توكل  -  أھلى
5 1م  14:40

  2018/11/16
زیاد خالد صالح الدین

 B Y E 6
  

عمر مصطفى توكلعمر مصطفى توكل

عمر ممدوح عبد الجواد  -  دجلة
 

7  2018/11/15 7م  18:00
عمر ممدوح عبد الجواد

 B Y E 8
   

عمر توفیق خمیس  -  ك . شوت 52018/11/16م  19:50   9
زیاد خالد صالح الدین

 B Y E 10
  

عمر توفیق خمیس

عبد هللا یحي محفوظ  -  ب. بول
 

11    2018/11/15 8م  18:00
عمر توفیق خمیسعبد هللا یحي محفوظ

 B Y E 12
عمر توفیق خمیس     

فارس ایمن عبد الصبور  -  دجلة
13 2م  14:40

  2018/11/16

 B Y E 14
  

علي عمرو الكنزيفارس ایمن عبد الصبور

علي عمرو الكنزي  -  زھور
 

15  2018/11/15 1م  18:30
علي عمرو الكنزي

 B Y E 16
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  سنھ ناشئین15مرحلة تحت 
128درو 

على أمین أحمد شوقى  -  الصید 17
  

 B Y E 18
 

على أمین أحمد شوقى
 

ادھم محمد الركیب  -  ھلیو
 

19   2018/11/15 2م  18:30
ادھم محمد الركیبادھم محمد الركیب

 

 B Y E 20
     

یحیى أحمد مصطفى سالم  -  د.الدفاع
21 3م  14:40

   2018/11/16
أحمد محمد زھران

 

 B Y E 22
   

أحمد محمد زھرانیحیى أحمد مصطفى سالم
 

أحمد محمد زھران  -  معادى
 

23   2018/11/15 3م  18:30
أحمد محمد زھران

 

 B Y E 24
    

عبد الرحمن الجوھري
 

عبد الرحمن الجوھري  -  شمس  62018/11/16م  19:50  25

 B Y E 26
 

عبد الرحمن الجوھري
 

عمرو عماد الشرقاوي  -  شمس
 

27   2018/11/15 4م  18:30
عبد الرحمن الجوھريعمرو عماد الشرقاوي

 

 B Y E 28
    

عبد الرحمن الجوھري
 

رضا عبد الفتاح محمد  -  ب. بول
29 4م  14:40

 2018/11/16 

 B Y E 30   
رضا عبد الفتاح محمدرضا عبد الفتاح محمد

 1899/12/30

كریم أحمد لطفى  -  االتحاد
 

31   2018/11/15 5م  18:30
كریم أحمد لطفى

 1899/12/30

 B Y E 32
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زیاد أحمد الحسیني  -  دجلة 33   

 B Y E زیاد أحمد الحسیني34
  

حمزه أسامھ غنیم  -  معادى
 

35  2018/11/15 6م  18:30
زیاد أحمد الحسینيحمزه أسامھ غنیم

  

36 نور محمد عبد المعطي  -  معادى
  / 2018/11/15   5م  11:05

جاسر أحمد صدیق  -  دجلة
37 5م  14:40

  2018/11/16
یوسف شریف مجدي حسن

  

 B Y E 38
  

یوسف شریف مجدي حسنجاسر أحمد صدیق
  

یوسف شریف مجدي حسن  -  أھلى
 

39  2018/11/15 7م  18:30
یوسف شریف مجدي حسن

  

 B Y E 40
     

محمد عمرو السید  -  ب. بول 72018/11/16م  19:50   41
براء یاسر الشناوى

  

 B Y E 42
  

محمد عمرو السید
  

نور الدین الولیلي  -  ب. بول
 

43    2018/11/15 8م  18:30
محمد عمرو السیدنور الدین الولیلي

  

 B Y E 44
     

براء یاسر الشناوى
  

حسن تامر عجالن  -  شمس
45 6م  14:40

  2018/11/16  

 B Y E 46
  

براء یاسر الشناوىحسن تامر عجالن
  

براء یاسر الشناوى  -  دجلة
 

47  2018/11/15 1م  19:00
براء یاسر الشناوى

  

 B Y E 48
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على ھشام سالم  -  أھلى 49
  

 B Y E 50
 

على ھشام سالم
 

فاروق محمد فاروق  -  النصر
 

51   2018/11/15 2م  19:00
على ھشام سالمفاروق محمد فاروق

 

 B Y E 52
     

كریم عمرو عاطف  -  دجلة
53 7م  14:40

   2018/11/16
حمزه وسام حمدي

 

 B Y E 54
   

حمزه وسام حمديكریم عمرو عاطف
 

حمزه وسام حمدي  -  دجلة
 

55   2018/11/15 3م  19:00
حمزه وسام حمدي

 

56 محمود أحمد عمر  -  االتحاد
  /  2018/11/15 6م  11:05

كریم إیمن عجیب
 

عمر ماجد الطنطاوي  -  ب. بول  82018/11/16م  19:50  57

 B Y E 58
 

عمر ماجد الطنطاوي
 

یوسف أحمد طلب  -  دجلة
 

59   2018/11/15 4م  19:00
یوسف أحمد طلبیوسف أحمد طلب

 

 B Y E 60
    

كریم إیمن عجیب
 

دیفید ماجد أسكندر  -  دجلة
61 8م  14:40

 2018/11/16 

 B Y E 62
 

كریم إیمن عجیبدیفید ماجد أسكندر
 

كریم إیمن عجیب  -  دجلة
 

63 2018/11/15 5م  19:00
كریم إیمن عجیب

 

 B Y E 64
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B Y E 65
  

كریم خالد سیف النصر66 كریم خالد سیف النصر  -  شمس
 

 
B Y E 67  2018/11/15 6م  19:00

یوسف أسامھ حجازىیوسف أسامھ حجازى
 

68 یوسف أسامھ حجازى  -  رواد
    

B Y E 1م  15:10 69
  2018/11/16

زین الدین سامح شمس
 

70 عمر أحمد جمال  -  دجلة
  

زین الدین سامح شمسعمر أحمد جمال
 

 
B Y E 71  2018/11/15 7م  19:00

زین الدین سامح شمس
 

72 زین الدین سامح شمس  -  سموحة
    

B Y E 12018/11/16م  20:20   73
یحیى محمد الجیار

 

74 3عبد الرحمن محمد كامل  -  مجمع 
  

عبد الرحمن محمد كامل
 

 
B Y E 75    2018/11/15 8م  19:00

یحیى محمد الجیاریحیى محمد الجیار
 

76 یحیى محمد الجیار  -  أھلى
     

یحیى محمد الجیار
 

B Y E 2م  15:10 77
  2018/11/16 

78 عمر جالل قریطم  -  زھور
  

یاسین مصطفى الشیخعمر جالل قریطم
 

 
B Y E 79  2018/11/15 1م  19:30

یاسین مصطفى الشیخ
 

80 یاسین مصطفى الشیخ  -  دجلة
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B Y E 81
   

82 زیاد طارق قندیل  -  معادى
 

زیاد طارق قندیل
  

 
B Y E 83   2018/11/15 2م  19:30

علي خالد الزھارنھعلي خالد الزھارنھ
  

84 علي خالد الزھارنھ  -  دجلة
      

B Y E 3م  15:10 85
   2018/11/16

یوسف محمد عبد هللا
  

86 یوسف محمد عبد هللا  -  دجلة
   

یوسف محمد عبد هللایوسف محمد عبد هللا
  

 
B Y E 87   2018/11/15 3م  19:30

كریم خالد حسونھ
  

88 كریم خالد حسونھ  -  دجلة
    

عمر السید رفعت بكر
  

عبد هللا محمد حجازي  -  دجلة   22018/11/16م  20:20  89

90 آدم شریف حسنى  -  ب. بول
/ 2018/11/15 7م  11:05

آدم شریف حسنى
  

 
B Y E 91   2018/11/15 4م  19:30

آدم شریف حسنىكیفین إیھاب ستیفن
  

92 كیفین إیھاب ستیفن  -  شمس
    

عمر السید رفعت بكر
  

B Y E 4م  15:10 93
 2018/11/16  

94 سیف الدین محمد عوضین  -  زھور
 

عمر السید رفعت بكرسیف الدین محمد عوضین
  

 
B Y E 95 2018/11/15 5م  19:30

عمر السید رفعت بكر
  

96 عمر السید رفعت بكر  -  ب. بول
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B Y E 97  

علي الحسین مصطفى98 علي الحسین مصطفى  -  شمس
 

 
B Y E 99  2018/11/15 6م  19:30

علي الحسین مصطفىیاسین مصطفى ضیف
 

100 یاسین مصطفى ضیف  -  زھور
    

B Y E 5م  15:10 101
  2018/11/16

یوسف شریف ھاشم
 

102 یوسف شریف ھاشم  -  أھلى
  

یوسف شریف ھاشمیوسف شریف ھاشم
 

 
B Y E 103  2018/11/15 7م  19:30

كریم عمرو بھي
 

104 كریم عمرو بھي  -  دجلة
    

B Y E 32018/11/16م  20:20   105
یوسف شریف ھاشم

 

106 زیاد محمد عثمان  -  البرلسى
  

زیاد محمد عثمان
 

 
B Y E 107    2018/11/15 8م  19:30

عمر عمرو قاسمعمر عمرو قاسم
 

108 عمر عمرو قاسم  -  دجلة
     

یاسین عمرو ھاني
 

B Y E 6م  15:10 109
  2018/11/16 

110 یاسین عمرو ھاني  -  الصید
  

یاسین عمرو ھانيیاسین عمرو ھاني
 

 
B Y E 111  2018/11/15 1م  20:00

یوسف أحمد العباسي
 

112 یوسف أحمد العباسي  -  ب. بول
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B Y E 113
 

114 عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول
 

عبد هللا حسن الصاوي

 
B Y E 115   2018/11/15 2م  20:00

عبد هللا حسن الصاويعمر محمد القرموطي

116 عمر محمد القرموطي  -  النصر
    

B Y E 7م  15:10 117
   2018/11/16

طھ أیمن شافعى

118 طھ أیمن شافعى  -  دجلة
   

طھ أیمن شافعىطھ أیمن شافعى

 
B Y E 119   2018/11/15 3م  20:00

سیف الدین اشرف

120 سیف الدین اشرف  -  االتحاد
كریم محمد بدوى    

B Y E 42018/11/16م  20:20  121

122 مروان ھشام على  -  االتحاد
 

مروان ھشام على

 
B Y E 123   2018/11/15 4م  20:00

حمزه محمد ابوھیبھحمزه محمد ابوھیبھ

124 حمزه محمد ابوھیبھ  -  االتحاد
كریم محمد بدوى    

B Y E 8م  15:10 125
 2018/11/16

126 عمر عبد الحي عادل  -  الصید
 

كریم محمد بدوىعمر عبد الحي عادل

 
B Y E 127 2018/11/15 5م  20:00

كریم محمد بدوى

128 كریم محمد بدوى  -  أھلى
  


