
نظام المسابقات وشئون الالعبين

23-12-2018  حتى  20-12-2018 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 2بطولة المصري لإلسكواش

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

64درو 

يوسف حازم حمدي  -  االتحاد 1

 
B Y E يوسف حازم حمدي2

محمد خالد محمد  -  م.بوينت
 

3
  2018/12/20 1م  16:50

يوسف حازم حمدي إمام إمام رمضان

4 إمام إمام رمضان  -  شمس
  / 2018/12/20 2م  10:00

مايكل عاطف غطاس  -  دجلة 5
12018/12/21م  17:20   

يوسف حازم حمدي

 
B Y E 6

  
مايكل عاطف غطاس مايكل عاطف غطاس

مهدي محمد كرم  -  معادى
 

7
  2018/12/20 2م  16:50

مهدي محمد كرم

8 محمود حمدي رفعت  -  المنيا
  / 2018/12/20 3م  10:00

9يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة
   

 
B Y E 10

  
يوسف محمود أبو عثمان

انس عبد الكريم صالح  -  دجلة
 

11
    2018/12/20 3م  16:50

أدهم وائل عبد العظيم أدهم وائل عبد العظيم

12 أدهم وائل عبد العظيم  -  الصيد
  /   2018/12/20 4م  10:00

أدهم وائل عبد العظيم

المصطفى هشام شرمى  -  جزيرة 13
22018/12/21م  17:20   

14 عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول
/  2018/12/20 1م  10:25

يحيى نادر جالل المصطفى هشام شرمى

يحيى نادر جالل  -  شمس
 

15
  2018/12/20 4م  16:50

يحيى نادر جالل

16 عمرو محمد عنتر  -  زهور
  /  2018/12/20  2م  10:25

عمار ياسر حسن  -  هليو 17
  

 
B Y E 18

 
عمار ياسر حسن

 

ياسين محمد أمين  -  زهور
 

19
   2018/12/20 1م  17:15

عمار ياسر حسن ياسين محمد أمين
 

20 أحمد سامح فوده  -  زقازيق
  /  2018/12/20  3م  10:25

سليم وجدي البطران  -  معادى 21
32018/12/21م  17:20    

سليم وجدي البطران
 

 
B Y E 22

   
سليم وجدي البطران سليم وجدي البطران

 

كريم أحمد أمين  -  معادى
 

23
   2018/12/20 2م  17:15

محمد يحيى سباعي
 

24 محمد يحيى سباعي  -  شمس
  /  2018/12/20  4م  10:25

يحيى محمد عبد اللطيف  -  طنطا 25
   

 
B Y E 26

 
يحيى محمد عبد اللطيف

 

أحمد وائل فليفل  -  زهور
 

27
   2018/12/20 3م  17:15

يحيى محمد عبد اللطيف حسن عمرو عبدالفتاح
 

28 حسن عمرو عبدالفتاح  -  هليو
  /  2018/12/20 1م  10:50

عمار أحمد إبراهيم
 

أحمد محمد مرسي  -  دجلة 29
 42018/12/21م  17:20  

 
B Y E 30

عمار أحمد إبراهيم    أحمد محمد مرسي
 1899/12/30

عمار أحمد إبراهيم  -  الصيد
 

31
   2018/12/20 4م  17:15

عمار أحمد إبراهيم
 1899/12/30

32 طه خالد الجارحي  -  االتحاد
  / 2018/12/20  2م  10:50
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كريم عمرو رفيع  -  ب. بول 33
  

34 عبد هللا محمد حبيب  -  أهلى
/2018/12/20 3م  10:50

كريم عمرو رفيع
 

 
B Y E 35

  2018/12/20 1م  17:40
كريم عمرو رفيع أدم باسم سعيد

 

36 أدم باسم سعيد  -  دجلة
    

عبد الرحمن شريف عطيه  -  دجلة 37
12018/12/21م  17:45   

مؤمن تامر المغازي
 

38 مؤمن تامر المغازي  -  منصورة
/  2018/12/20 4م  10:50

مؤمن تامر المغازي مؤمن تامر المغازي
 

 
B Y E 39

  2018/12/20 2م  17:40
أحمد محمد رضا

 

40 أحمد محمد رضا  -  دجلة
    

عادل محمد عادل ابراه  -  م.بوينت 41
    

42 كريم أشرف الصوابي  -  زهور
/  2018/12/20 1م  11:15

عادل محمد عادل ابراه
 

 
B Y E 43

    2018/12/20 3م  17:40
عادل محمد عادل ابراه أدم أحمد جالل

 

44 أدم أحمد جالل  -  النصر
     

إياد هاني خضر
 

حسن عمرو الخطيب  -  زهور 45
 22018/12/21م  17:45   

46 ايليجا جون بليغ  -  دجلة
/  2018/12/20 2م  11:15

إياد هاني خضر حسن عمرو الخطيب
 

 
B Y E 47

  2018/12/20 4م  17:40
إياد هاني خضر

 

48 3إياد هاني خضر  -  مجمع 
    

محمد فايد  -  االتحاد 49
 

50 عمر محمد الطباخ  -  طنطا
/ 2018/12/20 3م  11:15

عمر محمد الطباخ

 
B Y E 51

   2018/12/20 1م  18:05
عمر محمد الطباخ يوسف محمد حسين

52 يوسف محمد حسين  -  زقازيق
    

سيف وائل الشيخ  -  ب. بول 53
32018/12/21م  17:45    

سيف وائل الشيخ

54 يوسف أحمد عبدالجواد  -  ك . شوت
/   2018/12/20 4م  11:15

سيف وائل الشيخ سيف وائل الشيخ

 
B Y E 55

   2018/12/20 2م  18:05
يوسف إيهاب عبداللطيف

56 يوسف إيهاب عبداللطيف  -  معادى
    

مايكل بيتر فايز  -  هليو 57
  

58 فيلوباتير إيهاب صالح  -  دجلة
/ 2018/12/20 1م  11:40

مايكل بيتر فايز

 
B Y E 59

   2018/12/20 3م  18:05
ساجد  أحمد عباس ساجد  أحمد عباس

60 ساجد  أحمد عباس  -  سموحة
    

ساجد  أحمد عباس

ياسين وائل عادل  -  ب. بول 61
42018/12/21م  17:45  

62 زين خالد الشيمي  -  دجلة
/ 2018/12/20 2م  11:40

زين خالد الشيمي زين خالد الشيمي

 
B Y E 63

 2018/12/20 4م  18:05
علي هانئ المصري

64 علي هانئ المصري  -  دجلة
  


