
نظام المسابقات وشئون الالعبين

10-12-2018  حتى  6-12-2018بطولة نادى هليوبوليس الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين17مرحلة تحت 

32درو 

عبد الرحمن محمد عطيه  -  طنطا 1

 
B Y E عبد الرحمن محمد عطيه  -  طنطا2

عبد هللا باسل السعدى  -  ب. بول
 

3
عبد هللا باسل السعدى  -  ب. بول  

2018/12/07 1م  14:55
عبد الرحمن محمد عطيه  -  طنطا

4 أحمد ماجد غرابه  -  ب. بول
  / 2018/12/06 6م  13:50

حسن عادل عادل مدكور  -  هليو 5
عبد الرحمن محمد عطيه  -  طنطا   

12018/12/08م  15:10

6 يوسف محمد عبد هللا  -  دجلة
/  2018/12/06 7م  13:50

يوسف محمد عبد هللا  -  دجلةيوسف محمد عبد هللا  -  دجلة

ياسين شريف محفوظ  -  هليو
 

7
  

ياسين شريف محفوظ  -  هليو
2018/12/07 2م  14:55

8 يحيى سفيان دياب  -  سموحة
  / 2018/12/06 8م  13:50

 حازم أيمن عماره  -  طنطا
9

عبد الرحمن محمد عطيه  
12018/12/09م  16:15

 
B Y E 10

  
حازم أيمن عماره  -  طنطا

مروان معتز محمد أيوب  -  دجلة
 

11
    

مروان معتز محمد أيوب  -  دجلة
2018/12/07 3م  14:55

مروان معتز محمد أيوب  -  دجلة

12 3إبراهيم محمد كامل  -  مجمع 
  /   2018/12/06 1م  14:25

مروان معتز محمد أيوب  -  دجلة

حسين محمد المنشاوي  -  هليو 13
22018/12/08م  15:10   

14 محمد عمرو رستم  -  هليو
/  2018/12/06 2م  14:25

على هشام سالم  -  أهلىحسين محمد المنشاوي  -  هليو

محمد أبو العال عفيفي  -  االتحاد
 

15
  

على هشام سالم  -  أهلى
2018/12/07 4م  14:55

على هشام سالم  -  أهلى
2018/12/10  16

  /  2018/12/06 1م  316:15م  14:25
عبد هللا شهاب فوزى

يوسف شريف جودت  -  ب. بول 17
 

18 عبدالرحمن أحمد بركات  -  أهلى
/ 2018/12/06 4م  14:25

عبدالرحمن أحمد بركات  -  أهلى

يوسف محمد حسام  -  دجلة
 

19
   

يوسف محمد حسام  -  دجلة
2018/12/07 5م  14:55

عبدالرحمن أحمد بركات  -  أهلى

20 سيف أحمد منير عمر  -  دجلة
  /  2018/12/06 5م  14:25

محي الدين أحمد مرسي  -  االتحاد 21
عبدالرحمن أحمد بركات  -  أهلى    

32018/12/08م  15:10

22 3يوسف محمد حامد  -  مجمع 
/   2018/12/06 6م  14:25

عبد الرحمن وليد صادق  -  دجلةمحي الدين أحمد مرسي  -  االتحاد

عبد الرحمن وليد صادق  -  دجلة
 

23
   

عبد الرحمن وليد صادق  -  دجلة
2018/12/07 6م  14:55

24 يوسف إسماعيل رائد  -  هليو
  /  2018/12/06 7م  14:25

عبد هللا شهاب فوزى

 عمر أحمد الحلواني  -  هايكستب
25

22018/12/09م  16:15 

26 محمد طارق وهبى  -  هليو
/ 2018/12/06 8م  14:25

محمد طارق وهبى  -  هليو

هشام محمد الصبرى  -  أهلى
 

27
   

هشام محمد الصبرى  -  أهلى
2018/12/07 7م  14:55

محمد طارق وهبى  -  هليو

28 ستفين أمير جرجس  -  أهلى
  /  2018/12/06 1م  15:00

عبد هللا شهاب فوزى  -  هليو

عمر السيد رفعت بكر  -  ب. بول 29
42018/12/08م  15:10  

وليد خالد هالل  -  هليو
1899/12/30  30

/  2018/12/06 2م  15:00
عبد هللا شهاب فوزى  -  هليوعمر السيد رفعت بكر  -  ب. بول

1899/12/30  
B Y E 31

عبد هللا شهاب فوزى  -  هليو   
2018/12/07 8م  14:55

32  عبد هللا شهاب فوزى  -  هليو
  


