
نظام المسابقات وشئون الالعبین

5-11-2018  حتى  1-11-2018بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 
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  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 
128درو 

محمد یحیى سباعي  -  شمس 1

 B Y E محمد یحیى سباعي2

مروان محمد جاب هللا  -  دجلة
 

3  2018/11/01 1م  18:55
محمد یحیى سباعيمروان محمد جاب هللا

4 عبد الرحمن صالح أنور  -  سموحة
  / 2018/11/01 1م  10:00

إیاد أحمد حسب النبي  -  طنطا
5 1م  14:25

  2018/11/02
محمد یحیى سباعي

6 أدم محمد شعبان سكر  -  منصورة
/  2018/11/01 2م  10:00

إیاد أحمد حسب النبيإیاد أحمد حسب النبي

محمد إیمن مبروك  -  االتحاد
 

7  2018/11/01 2م  18:55
إبراھیم أسامھ ضبیش

8 إبراھیم أسامھ ضبیش  -  الصید
  / 2018/11/01 3م  10:00

سیف الدین الشناوي  -  سموحة 42018/11/02م  21:45   9
محمد یحیى سباعي

 B Y E 10
  

سیف الدین الشناوي

تیمور أحمد بیومي  -  سبورتنج
 

11    2018/11/01 3م  18:55
سیف الدین الشناويتیمور أحمد بیومي

12 أحمد إسالم العیسوي  -  طنطا
  /   2018/11/01 4م  10:00

سیف الدین الشناوي

إمام إمام رمضان  -  شمس
13 2م  14:25

  2018/11/02

14 محمد إبراھیم الشریف  -  سموحة
/  2018/11/01 5م  10:00

إمام إمام رمضانإمام إمام رمضان

جاسر أحمد الراوي  -  المؤسسة
 

15  2018/11/01 4م  18:55
أحمد محمد علي

16 أحمد محمد علي  -  زقازیق
  /  2018/11/01  6م  10:00
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مروان محمود عسل  -  أھلى 17
  

 B Y E 18
 

مروان محمود عسل
 

محمود محمد محمود  -  نیوجیزة
 

19   2018/11/01 5م  18:55
مروان محمود عسلفاروق أحمد عبدالعزیز

 

20 فاروق أحمد عبدالعزیز  -  أھلى
  /  2018/11/01  7م  10:00

زیاد حازم السالب  -  ھلیو
21 3م  14:25

   2018/11/02
مروان محمود عسل

 

 B Y E 22
   

زیاد حازم السالبزیاد حازم السالب
 

عبد العزیز محمد ماضي  -  طنطا
 

23   2018/11/01 6م  18:55
عبد العزیز محمد ماضي

 

24 سیف محمد سلیمان  -  زقازیق
  /  2018/11/01 8م  10:00

مروان محمود عسل
 

سیف حازم الجزار  -  طنطا  52018/11/02م  21:45  25

 B Y E 26
 

سیف حازم الجزار
 

أحمد عبد الحمید عطا  -  زھور
 

27   2018/11/01 7م  18:55
سیف حازم الجزارأحمد عبد الحمید عطا

 

28 عمر حسام السبكي  -  سموحة
  /  2018/11/01 1م  10:20

سیف حازم الجزار
 

إیاد أحمد قندیل  -  أھلى
29 4م  14:25

 2018/11/02 

 B Y E 30   
إیاد أحمد قندیلإیاد أحمد قندیل

 1899/12/30

عبد الرحمن ولید زكي  -  سموحة
 

31   2018/11/01 8م  18:55
عبد الرحمن ولید زكي

 1899/12/30

32 ایلیجا جون بلیغ  -  دجلة
  / 2018/11/01  2م  10:20
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ھاشم أسامھ غنیم  -  معادى 33   

 B Y E ھاشم أسامھ غنیم34
  

یوسف علي أبو زھره  -  طنطا
 

35  2018/11/01 1م  19:15
ھاشم أسامھ غنیمأحمد شریف عبد الواحد

  

36 أحمد شریف عبد الواحد  -  سموحة
  / 2018/11/01   3م  10:20

محمد ھشام أباظھ  -  أھلى
37 5م  14:25

  2018/11/02
ھاشم أسامھ غنیم

  

38 یوسف عمرو بوادي  -  طنطا
/  2018/11/01 4م  10:20

محمد ھشام أباظھمحمد ھشام أباظھ
  

یاسین أحمد حنفي  -  الصید
 

39  2018/11/01 2م  19:15
یاسین أحمد حنفي

  

40 یس أحمد إبراھیم  -  االتحاد
  / 2018/11/01   5م  10:20

علي أحمد صقر  -  دجلة 62018/11/02م  21:45   41
ھاشم أسامھ غنیم

  

 B Y E 42
  

علي أحمد صقر
  

مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة
 

43    2018/11/01 3م  19:15
علي أحمد صقرمؤمن علي سعد المصري

  

44 عمر محمد رمیح  -  طنطا
  /   2018/11/01 6م  10:20

علي أحمد صقر
  

یاسین محمد ناجي  -  دجلة
45 6م  14:25

  2018/11/02  

46 أحمد ولید رضوان  -  سموحة
/  2018/11/01 7م  10:20

زیاد محمد جمال الدینیاسین محمد ناجي
  

أحمد عالء بدران  -  طنطا
 

47  2018/11/01 4م  19:15
زیاد محمد جمال الدین

  

48 زیاد محمد جمال الدین  -  زھور
  /  2018/11/01  8م  10:20
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فارس شریف بارتلت  -  ھلیو 49
  

 B Y E 50
 

فارس شریف بارتلت
 

علي ھیثم فرحات  -  االتحاد
 

51   2018/11/01 5م  19:15
فارس شریف بارتلتعلي ھیثم فرحات

 

52 مصطفى محمد علي  -  سبورتنج
  /  2018/11/01  1م  10:40

محمد صالح عباس  -  سبورتنج
53 7م  14:25

   2018/11/02
محمد صالح عباس

 

54 حسن عمرو عبدالفتاح  -  ھلیو
/   2018/11/01 2م  10:40

محمد صالح عباسمحمد صالح عباس
 

أحمد حسام شرف  -  الصید
 

55   2018/11/01 6م  19:15
أحمد حسام شرف

 

56 حازم محمد مبارك  -  االتحاد
  /  2018/11/01 3م  10:40

محمد صالح عباس
 

زیاد محمد مسعد حسان  -  سموحة  72018/11/02م  21:45  57

 B Y E 58
 

زیاد محمد مسعد حسان
 

فیلوباتیر إیھاب صالح  -  دجلة
 

59   2018/11/01 7م  19:15
زیاد محمد مسعد حسانفیلوباتیر إیھاب صالح

 

60 ركان حسن صدیق  -  سموحة
  /  2018/11/01 4م  10:40

زیاد محمد مسعد حسان
 

خالد بھجت منصور  -  منصورة
61 8م  14:25

 2018/11/02 

62 عمرو حسین خفاجھ  -  النصر
/ 2018/11/01 5م  10:40

سیف الدین شریف شلتوتخالد بھجت منصور
 

سیف الدین شریف شلتوت  -  زھور
 

63 2018/11/01 8م  19:15
سیف الدین شریف شلتوت

 

64 علي أحمد طلب  -  دجلة
  /2018/11/01  6م  10:40
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سلیم خالد عماره  -  سموحة 65
  

66 حمزه محمد مرعي  -  ھلیو
/2018/11/01 7م  10:40

حمزه محمد مرعي
 

یوسف محمد فتحي محمد  -  سموحة
 

67  2018/11/01 1م  19:35
معاذ أحمد ھاشممعاذ أحمد ھاشم

 

68 معاذ أحمد ھاشم  -  شمس
  / 2018/11/01  8م  10:40

یاسین نادر السید  -  سموحة
69 1م  14:45

  2018/11/02
عمر ھاني عبد الخالق

 

70 موسى محمود الدیب  -  دجلة
/  2018/11/01 1م  11:00

عمر ھاني عبد الخالقموسى محمود الدیب
 

 
B Y E 71  2018/11/01 2م  19:35

عمر ھاني عبد الخالق
 

72 عمر ھاني عبد الخالق  -  الصید
    

عبد الرحمن شریف خیال  -  سموحة 82018/11/02م  21:45   73
یاسین محمد االطمس

 

74 یوسف ھیثم محمد  -  ب. بول
/  2018/11/01 2م  11:00

یوسف ھیثم محمد
 

أحمد وائل فلیفل  -  زھور
 

75    2018/11/01 3م  19:35
أدم محمد طلعتأدم محمد طلعت

 

76 أدم محمد طلعت  -  دجلة
  /   2018/11/01 3م  11:00

یاسین محمد االطمس
 

كریم محمد عبد العزیز  -  سبورتنج
77 2م  14:45

  2018/11/02 

78 صفى الدین سامح شمس  -  سموحة
/  2018/11/01 4م  11:00

یاسین محمد االطمسكریم محمد عبد العزیز
 

 
B Y E 79  2018/11/01 4م  19:35

یاسین محمد االطمس
 

80 یاسین محمد االطمس  -  أھلى
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أحمد شریف وھبي  -  سموحة 81
   

82 مؤمن محمد فتح هللا  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 5م  11:00

مؤمن محمد فتح هللا
  

أحمد شریف سرور  -  سبورتنج
 

83   2018/11/01 5م  19:35
أحمد شریف سرورأحمد شریف سرور

  

84 أدم شریف عطیھ  -  سموحة
  /  2018/11/01   6م  11:00

ماتیو فادي عبد الملك  -  دجلة
85 3م  14:45

   2018/11/02
تیم تامر عدلي منصور

  

86 یاسین عمرو محمد علي  -  الصید
/   2018/11/01 7م  11:00

تیم تامر عدلي منصوریاسین عمرو محمد علي
  

 
B Y E 87   2018/11/01 6م  19:35

تیم تامر عدلي منصور
  

88 تیم تامر عدلي منصور  -  الصید
    

أحمد طارق بالي
  

مالك عمرو الندري  -  م.بوینت   12018/11/02م  22:10  89

90 حمزه محمد الخولي  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 8م  11:00

حمزه محمد الخولي
  

یاسین شریف بحیري  -  زھور
 

91   2018/11/01 7م  19:35
یوسف محمد الفرماويیوسف محمد الفرماوي

  

92 یوسف محمد الفرماوي  -  شمس
  /  2018/11/01 1م  11:20

أحمد طارق بالي
  

محمد جمال عابدین  -  سموحة
93 4م  14:45

 2018/11/02  

94 یاسین خالد فخرى  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 2م  11:20

أحمد طارق باليیاسین خالد فخرى
  

 
B Y E 95 2018/11/01 8م  19:35

أحمد طارق بالي
  

96 أحمد طارق بالي  -  سبورتنج
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یحیى أحمد نور  -  طنطا 97  

98 سیف مصطفى راشد  -  أھلى
/2018/11/01 3م  11:20

یحیى أحمد نور
 

یوسف أحمد عبدالجواد  -  ك . شوت
 

99  2018/11/01 1م  19:55
مایكل بیتر فایزمایكل بیتر فایز

 

100 مایكل بیتر فایز  -  ھلیو
  / 2018/11/01  4م  11:20

علي أحمد مھران  -  المنیا
101 5م  14:45

  2018/11/02
أحمد عمرو عاطف

 

102 یاسین أحمد لطفي  -  دجلة
/  2018/11/01 5م  11:20

أحمد عمرو عاطفیاسین أحمد لطفي
 

 
B Y E 103  2018/11/01 2م  19:55

أحمد عمرو عاطف
 

104 أحمد عمرو عاطف  -  سموحة
    

یاسین محمد بیومي  -  سبورتنج 22018/11/02م  22:10   105
أحمد عمرو عاطف

 

106 كریم أحمد أمین  -  معادى
/  2018/11/01 6م  11:20

یاسین محمد بیومي
 

یوسف أحمد عبد الصمد  -  طنطا
 

107    2018/11/01 3م  19:55
زیاد أحمد نجیبزیاد أحمد نجیب

 

108 زیاد أحمد نجیب  -  االتحاد
  /   2018/11/01 7م  11:20

إبراھیم إسالم أبوریھ
 

محمد شریف أبو الوفا  -  طنطا
109 6م  14:45

  2018/11/02 

110 محمد عماد حسنین  -  سموحة
/  2018/11/01 8م  11:20

إبراھیم إسالم أبوریھمحمد عماد حسنین
 

 
B Y E 111  2018/11/01 4م  19:55

إبراھیم إسالم أبوریھ
 

112 إبراھیم إسالم أبوریھ  -  طنطا
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محمد علي شلتوت  -  سبورتنج 113
 

114 كریم عصام فوزي  -  سموحة
/ 2018/11/01 1م  11:40

كریم عصام فوزي

 
B Y E 115   2018/11/01 5م  19:55

آدم محمد حولآدم محمد حول

116 آدم محمد حول  -  أھلى
    

مصطفى تامر خلیل  -  طنطا
117 7م  14:45

   2018/11/02
آدم محمد حول

118 یاسین وائل ھالل  -  سموحة
/   2018/11/01 2م  11:40

یاسین وائل ھاللیاسین وائل ھالل

 
B Y E 119   2018/11/01 6م  19:55

مؤمن تامر المغازي

120 مؤمن تامر المغازي  -  منصورة
یاسین إیمن مھنا    

وسیم سامح فانوس  -  ك . شوت 32018/11/02م  22:10  121

122 عمر حاتم سعید  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 3م  11:40

وسیم سامح فانوس

حسین طارق یوسف  -  سبورتنج
 

123   2018/11/01 7م  19:55
كریم خالد أبو العالكریم خالد أبو العال

124 كریم خالد أبو العال  -  دجلة
  /  2018/11/01 4م  11:40

یاسین إیمن مھنا

طھ أحمد الغزالي  -  سبورتنج
125 8م  14:45

 2018/11/02

126 دانیال جون جورج  -  دجلة
/ 2018/11/01 5م  11:40

یاسین إیمن مھنادانیال جون جورج

 
B Y E 127 2018/11/01 8م  19:55

یاسین إیمن مھنا

128 یاسین إیمن مھنا  -  سبورتنج
  


