
نظام المسابقات وشئون الالعبين

17-03-2019  حتى  14-03-2019 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 4بطولة المصري لإلسكواش

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

128درو 

أحمد وائل حامد  -  االتحاد 1

 
B Y E أحمد وائل حامد2

أسر مصطفى عبد الوهاب  -  دجلة
 

3  2019/03/14 1م  16:50
أحمد وائل حامدأسر مصطفى عبد الوهاب

 
B Y E 4

   

أكتوبر6علي محمد يوسف  -  
 1م  10:00

5
  2019/03/15

أحمد وائل حامد

 
B Y E 6

  
علي محمد يوسفعلي محمد يوسف

عمر حسام السبكي  -  سموحة
 

7  2019/03/14 2م  16:50
عمر حسام السبكي

 
B Y E 8

   

تيمور أحمد بيومي  -  سبورتنج 9
32019/03/15م  15:30   

تيمور أحمد بيومي

 
B Y E 10

  
تيمور أحمد بيومي

كريم رامي قنديل  -  الصيد
 

11    2019/03/14 3م  16:50
تيمور أحمد بيوميكريم رامي قنديل

 
B Y E 12

     
تيمور أحمد بيومي

ياسين خالد العمراوي  -  الصيد
 2م  10:00

13
  2019/03/15

 
B Y E 14

  
ياسين خالد العمراويياسين خالد العمراوي

يحيى مهند محمود  -  الصيد
 

15  2019/03/14 4م  16:50
يحيى مهند محمود

16 أحمد محمود سامي  -  م.بوينت
  /  2019/03/14  1م  10:00
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عمر حاتم سعيد  -  سبورتنج 17
  

 B Y E 18
 

عمر حاتم سعيد
 

كريم سامح سمير  -  ك . شوت
 

19   2019/03/14 5م  16:50

عمر حاتم سعيدكريم سامح سمير
 

 B Y E 20
     

إياد أحمد سالمه  -  ك . شوت
 3م  10:00

21
   2019/03/15

عمر حاتم سعيد
 

 B Y E 22
   

إياد أحمد سالمهإياد أحمد سالمه
 

مصطفى طارق الماوردي  -  هليو
 

23   2019/03/14 1م  17:10

مصطفى طارق الماوردي
 

 B Y E 24
    

يوسف أحمد عبدالجواد
 

علي خالد حماد  -  ب. بول 25
 42019/03/15م  15:30  

 B Y E 26
 

علي خالد حماد
 

يوسف مينا رمسيس  -  دجلة
 

27   2019/03/14 2م  17:10

علي خالد حمادمحمد وائل الصفتي
 

28 محمد وائل الصفتي  -  الصيد
  /  2019/03/14 2م  10:00

يوسف أحمد عبدالجواد
 

يوسف أحمد عبدالجواد  -  ك . شوت
 4م  10:00

29
 2019/03/15 

 B Y E 30
   

يوسف أحمد عبدالجواديوسف أحمد عبدالجواد
 

عمر أحمد مالك  -  هليو
 

31   2019/03/14 3م  17:10

عمر أحمد مالك
 

 B Y E 32
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يوسف عمرو بوادي  -  طنطا 33
   

 B Y E يوسف عمرو بوادي34
  

علي محمد عبد هللا  -  دجلة
 

35  2019/03/14 4م  17:10

يوسف عمرو بواديعلي محمد عبد هللا
  

 B Y E 36
     

عمر إيهاب عثمان  -  ك . شوت
 5م  10:00

37
  2019/03/15

يوسف عمرو بوادي
  

 B Y E 38
  

عمر إيهاب عثمانعمر إيهاب عثمان
  

آسر محمود أبومرعي  -  هايكستب
 

39  2019/03/14 5م  17:10

مصطفى علي بدر
  

40 مصطفى علي بدر  -  هليو
  / 2019/03/14   3م  10:00

كريم حسن عبد الجواد  -  دجلة 41
52019/03/15م  15:30   

يوسف عمرو بوادي
  

 B Y E 42
  

كريم حسن عبد الجواد
  

محمد عبد المنعم صالح  -  هليو
 

43    2019/03/14 1م  17:30

كريم حسن عبد الجوادمحمد عبد المنعم صالح
  

44 يوسف عادل غبلایر  -  دجلة
  /   2019/03/14 4م  10:00

مهند خالد عطيه
  

مهند خالد عطيه  -  م.بوينت
 1م  10:20

45
  2019/03/15  

 B Y E 46
  

مهند خالد عطيهمهند خالد عطيه
  

نهاد طارق نهاد جمعه  -  معادى
 

47  2019/03/14 2م  17:30

نهاد طارق نهاد جمعه
  

 B Y E 48
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محمد إيمن مبروك  -  االتحاد 49
  

 B Y E 50
 

محمد إيمن مبروك
 

آدم هاني بدير  -  معادى
 

51   2019/03/14 3م  17:30

محمد إيمن مبروكآدم هاني بدير
 

 B Y E 52
     

نور الدين وليد سالم  -  جزيرة
 2م  10:20

53
   2019/03/15

ياسين محمد رجب
 

 B Y E 54
   

ياسين محمد رجبنور الدين وليد سالم
 

ياسين محمد رجب  -  الصيد
 

55   2019/03/14 4م  17:30

ياسين محمد رجب
 

 B Y E 56
    

حازم وليد عجمي
 

حازم وليد عجمي  -  البرلسى 57
 12019/03/15م  15:50  

 B Y E 58
 

حازم وليد عجمي
 

يحيى شريف الفقي  -  شمس
 

59   2019/03/14 5م  17:30

حازم وليد عجمييحيى شريف الفقي
 

60 حمزه محمود الجندي  -  ب. بول
  /  2019/03/14 5م  10:00

حازم وليد عجمي
 

حمزه حسام عبد العال  -  أهلى
 3م  10:20

61
 2019/03/15 

 B Y E 62
 

حمزه حسام عبد العالحمزه حسام عبد العال
 

مصطفى تامر خليل  -  طنطا
 

63 2019/03/14 1م  17:50

مصطفى تامر خليل
 

 B Y E 64
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B Y E 65
  

محمد سعيد راضي66 محمد سعيد راضي  -  الصيد
 

 
B Y E 67  2019/03/14 2م  17:50

ايليجا جون بليغايليجا جون بليغ
 

68 ايليجا جون بليغ  -  دجلة
    

 4م  10:20
B Y E 69

  2019/03/15
علي أحمد فخري

 

70 عيد محمد سالم  -  البرلسى
  

علي أحمد فخريعيد محمد سالم
 

 
B Y E 71  2019/03/14 3م  17:50

علي أحمد فخري
 

72 علي أحمد فخري  -  توفيقية
    

أحمد والء غباشي  -  طنطا 73
22019/03/15م  15:50   

حمزة رامي يوسف محمود
 

74 أدهم أحمد زلط  -  االتحاد
/  2019/03/14 1م  10:20

أدهم أحمد زلط
 

 
B Y E 75    2019/03/14 4م  17:50

كريم أشرف الصوابيكريم أشرف الصوابي
 

76 كريم أشرف الصوابي  -  زهور
     

حمزة رامي يوسف محمود
 

أدم أحمد مؤنس  -  شمس
 5م  10:20

77
  2019/03/15 

78 محمد أحمد عثمان  -  الصيد
/  2019/03/14 2م  10:20

حمزة رامي يوسف محمودمحمد أحمد عثمان
 

 
B Y E 79  2019/03/14 5م  17:50

حمزة رامي يوسف محمود
 

80 حمزة رامي يوسف محمود  -  م.بوينت
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B Y E 81
   

82 عمر محمد عماره  -  الصيد
 

عمر محمد عماره
  

 
B Y E 83   2019/03/14 1م  18:10

يوسف وليد الحسينييوسف وليد الحسيني
  

84 يوسف وليد الحسيني  -  دجلة
      

 1م  10:40
B Y E 85

   2019/03/15
يوسف وليد الحسيني

  

86 معاذ عالء سيد محمود  -  ك . شوت
   

ياسين أحمد لطفيمعاذ عالء سيد محمود
  

 
B Y E 87   2019/03/14 2م  18:10

ياسين أحمد لطفي
  

88 ياسين أحمد لطفي  -  دجلة
    

صفى الدين سامح شمس
  

ياسين أحمد سماحه  -  معادى 89
  32019/03/15م  15:50  

90 محمد طارق جالل  -  زقازيق
/ 2019/03/14 3م  10:20

محمد طارق جالل
  

 
B Y E 91   2019/03/14 3م  18:10

أحمد محمد عليأحمد محمد علي
  

92 أحمد محمد علي  -  زقازيق
    

صفى الدين سامح شمس
  

 2م  10:40
B Y E 93

 2019/03/15  

94 إسماعيل تامر جمعه  -  الصيد
 

صفى الدين سامح شمسإسماعيل تامر جمعه
  

 
B Y E 95 2019/03/14 4م  18:10

صفى الدين سامح شمس
  

96 صفى الدين سامح شمس  -  سموحة
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128درو 

أدم محمد خورشيد  -  معادى 97
  

98 أحمد عمرو عبد المعطي  -  شمس
/2019/03/14 4م  10:20

أحمد عمرو عبد المعطي
 

 
B Y E 99  2019/03/14 5م  18:10

محمد وائل عبد العالمحمد وائل عبد العال
 

100 محمد وائل عبد العال  -  زهور
    

عمر سامح عصام  -  دجلة
 3م  10:40

101
  2019/03/15

محمد وائل عبد العال
 

102 مالك أحمد سرور  -  معادى
/  2019/03/14 5م  10:20

علي شادي سليمانمالك أحمد سرور
 

 
B Y E 103  2019/03/14 1م  18:30

علي شادي سليمان
 

104 علي شادي سليمان  -  زهور
    

B Y E 105
42019/03/15م  15:50   

يوسف أحمد نادر عباس
 

106 دانيال هاني جرجس  -  شمس
  

دانيال هاني جرجس
 

 
B Y E 107    2019/03/14 2م  18:30

يوسف أحمد نادر عباسيوسف أحمد نادر عباس
 

108 يوسف أحمد نادر عباس  -  البرلسى
     

يوسف أحمد نادر عباس
 

مروان رؤوف البحيري  -  ش.جزيرة
 4م  10:40

109
  2019/03/15 

110 حمزه أحمد إبراهيم  -  ب. بول
/  2019/03/14 1م  10:40

أحمد شريف وهبيحمزه أحمد إبراهيم
 

 
B Y E 111  2019/03/14 3م  18:30

أحمد شريف وهبي
 

112 أحمد شريف وهبي  -  سموحة
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128درو 

محمد خالد مشكاك  -  دجلة 113
 

114 سليم محمد شبانه  -  الصيد
/ 2019/03/14 2م  10:40

محمد خالد مشكاك

 
B Y E 115   2019/03/14 4م  18:30

أدم محمود حسنأدم محمود حسن

116 أدم محمود حسن  -  االتحاد
    

حمزه تامر عبد هللا  -  هليو
 5م  10:40

117
   2019/03/15

ادم أحمد زهران

118 يوسف أمين صفوت  -  دجلة
/   2019/03/14 3م  10:40

ادم أحمد زهرانيوسف أمين صفوت

 
B Y E 119   2019/03/14 5م  18:30

ادم أحمد زهران

120 ادم أحمد زهران  -  الصيد
    

ادم أحمد زهران

3يوسف مصطفى علي  -  مجمع  121
52019/03/15م  15:50  

122 آدم إيهاب المتولي  -  هليو
/ 2019/03/14 4م  10:40

آدم إيهاب المتولي

 
B Y E 123   2019/03/14 1م  18:50

أحمد نشأت عبد العزيزأحمد نشأت عبد العزيز

124 أحمد نشأت عبد العزيز  -  م.النصر
    

عبد الرحمن صالح أنور

 1م  11:00
B Y E 125

 2019/03/15

126 يوسف محمد هجرس  -  أهلى
 

عبد الرحمن صالح أنوريوسف محمد هجرس

 
B Y E 127 2019/03/14 2م  18:50

عبد الرحمن صالح أنور

128 عبد الرحمن صالح أنور  -  سموحة
  


