
نظام المسابقات وشئون الالعبين

8-10-2018  حتى  4-10-2018بطولة نادى بالك بول المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

32درو 

كريم محمد دسوقي  -  أهلى 1

 
B Y E كريم محمد دسوقي  -  أهلى2

خليل محمد خليل  -  أهلى
 

3
خليل محمد خليل  -  أهلى  

2018/10/06 9م  13:10
كريم محمد دسوقي  -  أهلى

4 ياسر محمد حميد  -  د.الدفاع
  / 2018/10/05 2م  19:45

خالد محمد لبيب  -  شمس 5
خالد محمد لبيب  -  شمس   

72018/10/06م  17:50

6 أحمد محمد فهيم  -  االتحاد
/  2018/10/05 3م  19:45

خالد محمد لبيب  -  شمسخالد محمد لبيب  -  شمس

عمر وليد الحديدي  -  أهلى
 

7
  

عمر وليد الحديدي  -  أهلى
2018/10/06 10م  13:10

8 محمد علي بشير  -  د.الدفاع
  / 2018/10/05 4م  19:45

 شادي محمد الشربيني  -  ب. بول
9

شهاب عصام حسني  
12018/10/07م  19:15

10 أحمد نصار أشرف نصار  -  الصيد
/  2018/10/05 5م  19:45

شادي محمد الشربيني  -  ب. بول

شهاب عصام حسني  -  شمس
 

11
    

شهاب عصام حسني  -  شمس
2018/10/06 1م  13:55

شهاب عصام حسني  -  شمس

12 مروان عزت حلمي  -  الصيد
  /   2018/10/05 6م  19:45

شهاب عصام حسني  -  شمس

يوسف أحمد جالل  -  أهلى 13
82018/10/06م  17:50   

14 محمد أحمد عثمان  -  د.الدفاع
/  2018/10/05 7م  19:45

زياد محمد رشدي  -  سموحةيوسف أحمد جالل  -  أهلى

هاشم سمير أبو حمد  -  جزيرة
 

15
  

زياد محمد رشدي  -  سموحة
2018/10/06 2م  13:55

زياد محمد رشدي  -  سموحة
2018/10/08  16

  /  2018/10/05 1م  817:00م  19:45
شهاب عصام حسني

عبد الرحمن زاهر محمد  -  جزيرة 17
 

18 عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى
/ 2018/10/05 9م  19:45

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

هشام محمد ابو طالب  -  هليو
 

19
   

عبد العزيز أمجد عبد  -  االتحاد
2018/10/06 3م  13:55

عبد الفتاح يحيى فهيم  -  معادى

20 عبد العزيز أمجد عبد  -  االتحاد
  /  2018/10/05 10م  19:45

حماد محمد حميد  -  د.الدفاع 21
باسل شيرين محمد  -  طنطا    

92018/10/06م  17:50

22 أحمد مخلوف أحمد  -  االتحاد
/   2018/10/05 11م  19:45

باسل شيرين محمد  -  طنطاحماد محمد حميد  -  د.الدفاع

عمر محمد فهيم  -  االتحاد
 

23
   

باسل شيرين محمد  -  طنطا
2018/10/06 4م  13:55

24 باسل شيرين محمد  -  طنطا
  /  2018/10/05 12م  19:45

عبد هللا ياسر المصري

 أحمد حسام حسن  -  أهلى
25

22018/10/07م  19:15 

26 احمد مدحت عبد اللطيف  -  منصورة
/ 2018/10/05 1م  20:30

أحمد حسام حسن  -  أهلى

كريم أحمد علي كبير  -  هايكستب
 

27
   

زياد محمد المندوه  -  ب. بول
2018/10/06 5م  13:55

زياد محمد المندوه  -  ب. بول

28 زياد محمد المندوه  -  ب. بول
  /  2018/10/05 2م  20:30

عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة

عالء عمرو يحيى رزق  -  دجلة 29
102018/10/06م  17:50  

معتز عواد سليمان  -  د.الدفاع
1899/12/30  30

/  2018/10/05 3م  20:30
عبد هللا ياسر المصري  -  دجلةمعتز عواد سليمان  -  د.الدفاع

1899/12/30  
B Y E 31

عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة   
2018/10/06 6م  13:55

32  عبد هللا ياسر المصري  -  دجلة
  


