
نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

128درو 

عمر هاني عبد الخالق  -  الصيد 1

 
B Y E عمر هاني عبد الخالق2

يوسف أحمد لطفي  -  زهور
 

3  2018/11/15 6م  20:00
عمر هاني عبد الخالقيوسف أحمد لطفي

4 كريم أشرف الصوابي  -  زهور
  / 2018/11/15 2م  12:45

عمار أحمد إبراهيم  -  الصيد
 1م  13:00

5
  2018/11/16

عمر هاني عبد الخالق

6 أحمد مراد فاروق  -  دجلة
/  2018/11/15 3م  12:45

عمار أحمد إبراهيمعمار أحمد إبراهيم

ياسين شريف بحيري  -  زهور
 

7  2018/11/15 7م  20:00
ياسين شريف بحيري

8 يوسف طارق حمدي  -  ب. بول
  / 2018/11/15 4م  12:45

زين محمد عبد المنعم  -  االتحاد 9
52018/11/16م  18:55   

عمر هاني عبد الخالق

 
B Y E 10

  
زين محمد عبد المنعم

زياد محمد جمال الدين  -  زهور
 

11    2018/11/15 8م  20:00
زين محمد عبد المنعمزياد محمد جمال الدين

12 عمر محمد عبد اللطيف  -  زهور
  /   2018/11/15 5م  12:45

زين محمد عبد المنعم

عمرو خالد عبد المنعم  -  الصيد
 2م  13:00

13
  2018/11/16

14 علي رامي فاروق حسنين  -  االتحاد
/  2018/11/15 6م  12:45

عمرو خالد عبد المنعمعمرو خالد عبد المنعم

عبد هللا عمرو عماره  -  جزيرة
 

15  2018/11/15 1م  20:20
عبد هللا عمرو عماره

16 أدم محمد خورشيد  -  معادى
  /  2018/11/15  7م  12:45
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أدم أمير خلف  -  رواد 17
  

 B Y E 18
 

أدم أمير خلف
 

حسن عمرو الخطيب  -  زهور
 

19   2018/11/15 2م  20:20

أدم أمير خلفحسن عمرو الخطيب
 

20 آدم هاني بدير  -  معادى
  /  2018/11/15  8م  12:45

أحمد تامر المتولى  -  أهلى
 3م  13:00

21
   2018/11/16

أدم أمير خلف
 

22 عمر إسماعيل البرعي  -  البرلسى
/   2018/11/15 1م  13:05

أحمد تامر المتولىأحمد تامر المتولى
 

ياسين وائل عادل  -  ب. بول
 

23   2018/11/15 3م  20:20

ياسين وائل عادل
 

24 نهاد طارق نهاد جمعه  -  معادى
  /  2018/11/15 2م  13:05

أدم أمير خلف
 

ياسين محمد عزوز  -  دجلة 25
 62018/11/16م  18:55  

 B Y E 26
 

ياسين محمد عزوز
 

3عبدالرحمن عمرو دسوقي  -  مجمع 
 

27   2018/11/15 4م  20:20

ياسين محمد عزوزعبدالرحمن عمرو دسوقي
 

28 علي محمد عبد هللا  -  دجلة
  /  2018/11/15 3م  13:05

ياسين محمد عزوز
 

دانيال جون جورج  -  دجلة
 4م  13:00

29
 2018/11/16 

 B Y E 30
   

دانيال جون جورجدانيال جون جورج
 1899/12/30

ياسين محمد أمين  -  زهور
 

31   2018/11/15 5م  20:20

ياسين محمد أمين
 1899/12/30

32 محمد ماجد محمود محمد  -  م.بوينت
  / 2018/11/15  4م  13:05
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ياسين هشام ثابت  -  معادى 33
   

 B Y E ياسين هشام ثابت34
  

خالد أحمد عبد الهادي  -  معادى
 

35  2018/11/15 6م  20:20

ياسين هشام ثابتخالد أحمد عبد الهادي
  

36 مالك أحمد سرور  -  معادى
  / 2018/11/15   5م  13:05

مروان محمد جاب هللا  -  دجلة
 5م  13:00

37
  2018/11/16

ياسين هشام ثابت
  

38 علي حسن أبوريده  -  جزيرة
/  2018/11/15 6م  13:05

مروان محمد جاب هللامروان محمد جاب هللا
  

حمزة رامي يوسف محمود  -  م.بوينت
 

39  2018/11/15 7م  20:20

حمزة رامي يوسف محمود
  

40 كريم هشام جوهر  -  الشرطة
  / 2018/11/15   7م  13:05

انس عبد الكريم صالح  -  دجلة 41
72018/11/16م  18:55   

ياسين هشام ثابت
  

 B Y E 42
  

انس عبد الكريم صالح
  

يوسف طارق عبد الفتاح  -  أهلى
 

43    2018/11/15 8م  20:20

انس عبد الكريم صالحيوسف طارق عبد الفتاح
  

44 يحيى أحمد خورشيد  -  معادى
  /   2018/11/15 8م  13:05

عمر محمد عبد المنعم
  

زياد محمد الشرقاوي  -  دجلة
 6م  13:00

45
  2018/11/16  

46 ياسين ماجد محمد  -  معادى
/  2018/11/15 1م  13:25

عمر محمد عبد المنعمزياد محمد الشرقاوي
  

عمر محمد عبد المنعم  -  االتحاد
 

47  2018/11/15 1م  20:40

عمر محمد عبد المنعم
  

48 مروان طارق رفعت  -  االتحاد
  /  2018/11/15  2م  13:25
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خالد وليد جمعه  -  دجلة 49
  

 B Y E 50
 

خالد وليد جمعه
 

إبراهيم أسامه ضبيش  -  الصيد
 

51   2018/11/15 2م  20:40

خالد وليد جمعهإبراهيم أسامه ضبيش
 

52 أحمد إسماعيل عمر  -  دجلة
  /  2018/11/15  3م  13:25

أنس أحمد صالح  -  هايكستب
 7م  13:00

53
   2018/11/16

خالد وليد جمعه
 

54 عمر رمضان الشامي  -  البرلسى
/   2018/11/15 4م  13:25

أنس أحمد صالحأنس أحمد صالح
 

عمر إيهاب عثمان  -  ك . شوت
 

55   2018/11/15 3م  20:40

عمر إيهاب عثمان
 

56 إياد أحمد سالمه  -  ك . شوت
  /  2018/11/15 5م  13:25

عمر إيهاب الديب
 

عمر إيهاب الديب  -  االتحاد 57
 82018/11/16م  18:55  

 B Y E 58
 

عمر إيهاب الديب
 

أكتوبر6قاسم الحسن خاطر  -  
 

59   2018/11/15 4م  20:40

عمر إيهاب الديبقاسم الحسن خاطر
 

60 ياسين أحمد عبدالمنصف  -  معادى
  /  2018/11/15 6م  13:25

عمر إيهاب الديب
 

مروان إيمن محمود  -  الجيش
 8م  13:00

61
 2018/11/16 

62 أسر مصطفى عبد الوهاب  -  دجلة
/ 2018/11/15 7م  13:25

مروان إيمن محمودمروان إيمن محمود
 

كريم أيمن شاهين  -  االتحاد
 

63 2018/11/15 5م  20:40

حمزه حسام عبد العال
 

64 حمزه حسام عبد العال  -  أهلى
  /2018/11/15  8م  13:25
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نور الدين وليد سالم  -  جزيرة 65
  

66 أحمد وائل حامد  -  االتحاد
/2018/11/15 1م  13:45

أحمد وائل حامد
 

ياسين عمر ابو الليل  -  معادى
 

67  2018/11/15 6م  20:40

أحمد حسام شرفأحمد حسام شرف
 

68 أحمد حسام شرف  -  الصيد
  / 2018/11/15  2م  13:45

احمد ماجد صالح محمد  -  دجلة
 1م  13:20

69
  2018/11/16

عبد هللا عمرو نصار
 

70 رامز رأفت رجائي  -  دجلة
/  2018/11/15 3م  13:45

عبد هللا عمرو نصاراحمد ماجد صالح محمد
 

 
B Y E 71  2018/11/15 7م  20:40

عبد هللا عمرو نصار
 

72 عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول
    

سيف الدين إسالم محمد  -  م.بوينت 73
12018/11/16م  19:20   

مصطفى أسامه السيد
 

74 مصطفى أسامه السيد  -  ب. بول
/  2018/11/15 4م  13:45

مصطفى أسامه السيد
 

جمال قاسم االكحل  -  معادى
 

75    2018/11/15 8م  20:40

مصطفى أسامه السيدحسن مؤمن عوض
 

76 حسن مؤمن عوض  -  معادى
  /   2018/11/15 5م  13:45

مصطفى أسامه السيد
 

عمر أحمد مالك  -  هليو
 2م  13:20

77
  2018/11/16 

78 3باسل شريف القناوي  -  مجمع 
/  2018/11/15 6م  13:45

محمد احمد محمد حسنباسل شريف القناوي
 

 
B Y E 79  2018/11/15 1م  21:00

محمد احمد محمد حسن
 

80 3محمد احمد محمد حسن  -  مجمع 
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أدم إسماعيل عمر  -  دجلة 81
   

82 كريم حسن عبد الجواد  -  دجلة
/ 2018/11/15 7م  13:45

كريم حسن عبد الجواد
  

مصطفى حسين رزق  -  زهور
 

83   2018/11/15 2م  21:00

كريم حسن عبد الجوادصفى الدين سامح شمس
  

84 صفى الدين سامح شمس  -  سموحة
  /  2018/11/15   8م  13:45

يوسف أحمد عبدالجواد  -  ك . شوت
 3م  13:20

85
   2018/11/16

محمد عادل مشرف
  

86 محمد عادل مشرف  -  الصيد
/   2018/11/15 1م  14:05

محمد عادل مشرفمحمد عادل مشرف
  

 
B Y E 87   2018/11/15 3م  21:00

أحمد محمود عصفور
  

88 أحمد محمود عصفور  -  معادى
    

زياد حازم السالب
  

ياسين أحمد سماحه  -  معادى 89
  22018/11/16م  19:20  

90 يوسف اشرف ابو الفتوح  -  دجلة
/ 2018/11/15 2م  14:05

يوسف اشرف ابو الفتوح
  

حازم محمد يسري  -  م.بوينت
 

91   2018/11/15 4م  21:00

يوسف اشرف ابو الفتوححازم محمد يسري
  

92 حمزه مهدي إبراهيم  -  الصيد
  /  2018/11/15 3م  14:05

زياد حازم السالب
  

مالك عمرو الندري  -  م.بوينت
 4م  13:20

93
 2018/11/16  

94 محمد أشرف أبوالفتوح  -  دجلة
/ 2018/11/15 4م  14:05

زياد حازم السالبمالك عمرو الندري
  

 
B Y E 95 2018/11/15 5م  21:00

زياد حازم السالب
  

96 زياد حازم السالب  -  هليو
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عادل محمد عادل ابراه  -  م.بوينت 97
  

98 حازم وليد عجمي  -  البرلسى
/2018/11/15 5م  14:05

حازم وليد عجمي
 

إيمانويل مدحت ثابت  -  دجلة
 

99  2018/11/15 6م  21:00

علي أحمد طلبعلي أحمد طلب
 

100 علي أحمد طلب  -  دجلة
  / 2018/11/15  6م  14:05

عمرو محمد عنتر  -  زهور
 5م  13:20

101
  2018/11/16

سيف وائل الشيخ
 

102 أدهم محمد عبد الجليل  -  أهلى
/  2018/11/15 7م  14:05

سيف وائل الشيخأدهم محمد عبد الجليل
 

 
B Y E 103  2018/11/15 7م  21:00

سيف وائل الشيخ
 

104 سيف وائل الشيخ  -  ب. بول
    

ادم أحمد زهران  -  الصيد 105
32018/11/16م  19:20   

عبد هللا تبارك عمران
 

106 ياسين خالد العمراوي  -  الصيد
/  2018/11/15 8م  14:05

ادم أحمد زهران
 

مهند خالد عطيه  -  م.بوينت
 

107    2018/11/15 8م  21:00

عبد هللا تبارك عمرانعبد هللا تبارك عمران
 

108 عبد هللا تبارك عمران  -  ب. بول
  /   2018/11/15 1م  14:25

عبد هللا تبارك عمران
 

مالك وائل صادق  -  هليو
 6م  13:20

109
  2018/11/16 

110 أدم شريف عطيه  -  سموحة
/  2018/11/15 2م  14:25

سليم أشرف عثمانأدم شريف عطيه
 

 
B Y E 111  2018/11/15 1م  21:20

سليم أشرف عثمان
 

112 سليم أشرف عثمان  -  معادى
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يوسف أحمد نادر عباس  -  البرلسى 113
 

114 ياسين إبراهيم عابد  -  أهلى
/ 2018/11/15 3م  14:25

يوسف أحمد نادر عباس

 
B Y E 115   2018/11/15 2م  21:20

يوسف أحمد نادر عباسكريم أحمد أمين

116 كريم أحمد أمين  -  معادى
    

حسن محمد حلمي  -  الصيد
 7م  13:20

117
   2018/11/16

آدم خالد يحيي محمد

118 وسيم سامح فانوس  -  ك . شوت
/   2018/11/15 4م  14:25

آدم خالد يحيي محمدوسيم سامح فانوس

 
B Y E 119   2018/11/15 3م  21:20

آدم خالد يحيي محمد

120 آدم خالد يحيي محمد  -  دجلة
    

أدهم وائل عبد العظيم

أدم محمد عبد القوي  -  معادى 121
42018/11/16م  19:20  

122 أدم عمرو مرسي علي  -  االتحاد
/ 2018/11/15 5م  14:25

أدم عمرو مرسي علي

عمرو حسين خفاجه  -  النصر
 

123   2018/11/15 4م  21:20
معتز شريف كامل حسينمعتز شريف كامل حسين

124 معتز شريف كامل حسين  -  دجلة
  /  2018/11/15 6م  14:25

أدهم وائل عبد العظيم

محمد سعيد راضي  -  الصيد
 8م  13:20

125
 2018/11/16

126 3عمر عماد الطاهر  -  مجمع 
/ 2018/11/15 7م  14:25

أدهم وائل عبد العظيمعمر عماد الطاهر

 
B Y E 127 2018/11/15 5م  21:20

أدهم وائل عبد العظيم

128 أدهم وائل عبد العظيم  -  الصيد
  


