
نظام المسابقات وشئون الالعبين

22-10-2018  حتى  18-10-2018بطولة نادى الصيد المصري المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

32درو 

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى 1

2 يوسف محمد غريب  -  شمس
/2018/10/20 10م  13:40

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

أحمد مخلوف أحمد  -  االتحاد
 

3
أحمد حمدي حسن  -  دجلة  

2018/10/20 9م  19:30
عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

4 أحمد حمدي حسن  -  دجلة
  / 2018/10/20 1م  14:20

احمد مدحت عبد اللطيف  -  منصورة 5
   

6 أحمد هانئ حلمي  -  د.الدفاع
/  2018/10/20 2م  14:20

مروان عزت حلمي  -  الصيداحمد مدحت عبد اللطيف  -  منصورة

مروان عزت حلمي  -  الصيد
 

7
  

مروان عزت حلمي  -  الصيد
2018/10/20 10م  19:30

8 سليم محمد حماد حميد  -  د.الدفاع
  / 2018/10/20 3م  14:20

 مصطفى يوسف محمود  -  معادى
9

  

10 أحمد محمد هالل  -  د.الدفاع
/  2018/10/20 4م  14:20

مصطفى يوسف محمود  -  معادى

أسامه محمد اليماني  -  منصورة
 

11
    

أسامه محمد اليماني  -  منصورة
2018/10/20 1م  20:15

مصطفى يوسف محمود  -  معادى

12 محمد أحمد عثمان  -  د.الدفاع
  /   2018/10/20 5م  14:20

هشام حسن عبدالرؤف  -  دجلة 13
   

14 مصطفي أحمد فؤاد علي  -  االتحاد
/  2018/10/20 6م  14:20

أحمد ماهر محمد  -  الصيدمصطفي أحمد فؤاد علي  -  االتحاد

أحمد ماهر محمد  -  الصيد
 

15
  

أحمد ماهر محمد  -  الصيد
2018/10/20 2م  20:15

16 أحمد نصار أشرف نصار  -  الصيد
  /  2018/10/20 7م  14:20

محمد علي بشير  -  د.الدفاع 17
 

18 حماد محمد حميد  -  د.الدفاع
/ 2018/10/20 8م  14:20

حماد محمد حميد  -  د.الدفاع

يحيي هشام النوساني  -  دجلة
 

19
   

يحيي هشام النوساني  -  دجلة
2018/10/20 3م  20:15

يحيي هشام النوساني  -  دجلة

20 هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة
  /  2018/10/20 9م  14:20

علي وائل عزيز  -  الصيد 21
    

22 أحمد أيمن أبو العال  -  طنطا
/   2018/10/20 10م  14:20

أحمد أيمن أبو العال  -  طنطاأحمد أيمن أبو العال  -  طنطا

ياسر محمد حميد  -  د.الدفاع
 

23
   

ياسر محمد حميد  -  د.الدفاع
2018/10/20 4م  20:15

24 معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع
  /  2018/10/20 1م  15:00

 أحمد طارق الذهبى  -  االتحاد
25

 

26 عبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلى
/ 2018/10/20 2م  15:00

عبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلى

عالء عمرو يحيى رزق  -  دجلة
 

27
   

محمد عبد الخالق أحمد  -  االتحاد
2018/10/20 5م  20:15

عبد الرحمن محمدالسيد  -  أهلى

28 محمد عبد الخالق أحمد  -  االتحاد
  /  2018/10/20 3م  15:00

عبد الرحمن شعبان جاد  -  شمس 29
  

خليل محمد خليل  -  أهلى
1899/12/30  30

/  2018/10/20 4م  15:00
أحمد حسني االهل  -  أهلىخليل محمد خليل  -  أهلى

أحمد حسني االهل  -  أهلى
1899/12/30  

31
أحمد حسني االهل  -  أهلى   

2018/10/20 6م  20:15

32  عمر وليد الحديدي  -  أهلى
  /2018/10/20 5م  15:00


