
نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

128درو 

أحمد طارق بالي  -  سبورتنج 1

 
B Y E أحمد طارق بالي2

علي هيثم فرحات  -  االتحاد
 

3  2018/12/06 4م  15:40
أحمد طارق باليعلي هيثم فرحات

 
B Y E 4

   

إسماعيل أسامه المعتز  -  الصيد
 1م  10:00

5
  2018/12/07

أحمد طارق بالي

 
B Y E 6

  
إسماعيل أسامه المعتزإسماعيل أسامه المعتز

مالك عمرو الندري  -  م.بوينت
 

7  2018/12/06 5م  15:40
مالك عمرو الندري

 
B Y E 8

   

يوسف عمرو بوادي  -  طنطا 9
12018/12/07م  16:55   

أحمد طارق بالي

 
B Y E 10

  
يوسف عمرو بوادي

إيمانويل مدحت ثابت  -  دجلة
 

11    2018/12/06 6م  15:40
يوسف عمرو بواديمحمد ماجد محمود محمد

12 محمد ماجد محمود محمد  -  م.بوينت
  /   2018/12/06 1م  10:00

محمد أحمد النويهي

صفى الدين سامح شمس  -  سموحة
 2م  10:00

13
  2018/12/07

 
B Y E 14

  
محمد أحمد النويهيصفى الدين سامح شمس

محمد أحمد النويهي  -  م.النصر
 

15  2018/12/06 7م  15:40
محمد أحمد النويهي

 
B Y E 16
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3محمد احمد محمد حسن  -  مجمع  17
  

 B Y E 18
 

محمد احمد محمد حسن
 

كريم أيمن شاهين  -  االتحاد
 

19   2018/12/06 8م  15:40

محمد احمد محمد حسنكريم أيمن شاهين
 

 B Y E 20
     

زين خالد الشيمي  -  دجلة
 3م  10:00

21
   2018/12/07

زين خالد الشيمي
 

 B Y E 22
   

زين خالد الشيميزين خالد الشيمي
 

أدهم محمد عبد الجليل  -  أهلى
 

23   2018/12/06 1م  16:00

أدهم محمد عبد الجليل
 

 B Y E 24
    

زين خالد الشيمي
 

آدم خالد يحيي محمد  -  دجلة 25
 22018/12/07م  16:55  

 B Y E 26
 

آدم خالد يحيي محمد
 

عمر أحمد بيومي  -  دجلة
 

27   2018/12/06 2م  16:00

آدم خالد يحيي محمدعمر أحمد بيومي
 

 B Y E 28
    

عمار أحمد إبراهيم
 

عمار أحمد إبراهيم  -  الصيد
 4م  10:00

29
 2018/12/07 

 B Y E 30
   

عمار أحمد إبراهيمعمار أحمد إبراهيم
 1899/12/30

كريم حلمي موسى  -  سبورتنج
 

31   2018/12/06 3م  16:00

كريم حلمي موسى
 1899/12/30

 B Y E 32
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محمد صالح عباس  -  سبورتنج 33
   

 B Y E محمد صالح عباس34
  

محمد وليد الهادي  -  االتحاد
 

35  2018/12/06 4م  16:00

محمد صالح عباسمحمد وليد الهادي
  

 B Y E 36
     

عبد هللا تبارك عمران  -  ب. بول
 5م  10:00

37
  2018/12/07

محمد صالح عباس
  

 B Y E 38
  

عبد هللا تبارك عمرانعبد هللا تبارك عمران
  

أدم محمد شعبان سكر  -  منصورة
 

39  2018/12/06 5م  16:00

أدم محمد شعبان سكر
  

 B Y E 40
     

علي أحمد طلب  -  دجلة 41
32018/12/07م  16:55   

محمد صالح عباس
  

 B Y E 42
  

علي أحمد طلب
  

عمر محمد عبد المنعم  -  االتحاد
 

43    2018/12/06 6م  16:00

عمر محمد عبد المنعمعمر محمد عبد المنعم
  

 B Y E 44
     

عمر محمد عبد المنعم
  

عز الدين رفاعي  -  أهلى
 6م  10:00

45
  2018/12/07  

 B Y E 46
  

مصطفى أسامه السيدعز الدين رفاعي
  

مصطفى أسامه السيد  -  ب. بول
 

47  2018/12/06 7م  16:00

مصطفى أسامه السيد
  

 B Y E 48
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عمر إيهاب الديب  -  االتحاد 49
  

 B Y E 50
 

عمر إيهاب الديب
 

آدم إيهاب المتولي  -  هليو
 

51   2018/12/06 8م  16:00

عمر إيهاب الديبمهند خالد عطيه
 

52 مهند خالد عطيه  -  م.بوينت
  /  2018/12/06  2م  10:00

انس عبد الكريم صالح  -  دجلة
 7م  10:00

53
   2018/12/07

عمر إيهاب الديب
 

 B Y E 54
   

انس عبد الكريم صالحانس عبد الكريم صالح
 

يحيى أحمد بيومي  -  دجلة
 

55   2018/12/06 1م  16:20

يحيى أحمد بيومي
 

 B Y E 56
    

عمر إيهاب الديب
 

سيف مصطفى راشد  -  أهلى 57
 42018/12/07م  16:55  

 B Y E 58
 

سيف مصطفى راشد
 

محمد عادل مشرف  -  الصيد
 

59   2018/12/06 2م  16:20

محمد عادل مشرفمحمد عادل مشرف
 

 B Y E 60
    

محمد عادل مشرف
 

حسن مؤمن عوض  -  معادى
 8م  10:00

61
 2018/12/07 

 B Y E 62
 

حسن مؤمن عوضحسن مؤمن عوض
 

علي أحمد فخري  -  توفيقية
 

63 2018/12/06 3م  16:20

علي أحمد فخري
 

 B Y E 64
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B Y E 65
  

أحمد إسالم العيسوي66 أحمد إسالم العيسوي  -  طنطا
 

 
B Y E 67  2018/12/06 4م  16:20

حسن عمرو عبدالفتاححسن عمرو عبدالفتاح
 

68 حسن عمرو عبدالفتاح  -  هليو
    

عمر إسماعيل البرعي  -  البرلسى
 1م  10:20

69
  2018/12/07

زين محمد عبد المنعم
 

70 محمد عبد المنعم صالح  -  هليو
/  2018/12/06 3م  10:00

زين محمد عبد المنعمعمر إسماعيل البرعي
 

 
B Y E 71  2018/12/06 5م  16:20

زين محمد عبد المنعم
 

72 زين محمد عبد المنعم  -  االتحاد
    

B Y E 73
52018/12/07م  16:55   

علي أشرف فؤاد
 

74 مروان محمد عابد ربيع  -  دجلة
  

مروان محمد عابد ربيع
 

 
B Y E 75    2018/12/06 6م  16:20

مروان إيمن محمودمروان إيمن محمود
 

76 مروان إيمن محمود  -  الجيش
     

علي أشرف فؤاد
 

ياسين أحمد سميح  -  شمس
 2م  10:20

77
  2018/12/07 

78 سيف الدين إسالم محمد  -  م.بوينت
/  2018/12/06 4م  10:00

علي أشرف فؤادياسين أحمد سميح
 

 
B Y E 79  2018/12/06 7م  16:20

علي أشرف فؤاد
 

80 علي أشرف فؤاد  -  الصيد
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كريم نادر متولي  -  هليو 81
   

82 ادم أحمد زهران  -  الصيد
/ 2018/12/06 5م  10:00

ادم أحمد زهران
  

 
B Y E 83   2018/12/06 8م  16:20

إياد أحمد قنديلإياد أحمد قنديل
  

84 إياد أحمد قنديل  -  أهلى
      

 3م  10:20
B Y E 85

   2018/12/07
إياد أحمد قنديل

  

86 يوسف أحمد نادر عباس  -  البرلسى
   

يحيى أحمد نوريوسف أحمد نادر عباس
  

 
B Y E 87   2018/12/06 1م  16:40

يحيى أحمد نور
  

88 يحيى أحمد نور  -  طنطا
    

إياد وليد موسى
  

عمر أحمد مالك  -  هليو 89
  62018/12/07م  16:55  

90 مالك وائل صادق  -  هليو
/ 2018/12/06 6م  10:00

عمر أحمد مالك
  

 
B Y E 91   2018/12/06 2م  16:40

إياد وليد موسىإياد وليد موسى
  

92 إياد وليد موسى  -  دجلة
    

إياد وليد موسى
  

 4م  10:20
B Y E 93

 2018/12/07  

94 كريم محمد عبد العزيز  -  سبورتنج
 

كريم محمد عبد العزيزكريم محمد عبد العزيز
  

 
B Y E 95 2018/12/06 3م  16:40

أدهم وائل عبد العظيم
  

96 أدهم وائل عبد العظيم  -  الصيد
    



نظام المسابقات وشئون الالعبين

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

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين11مرحلة تحت 

128درو 

B Y E 97
  

باسل شريف القناوي98 3باسل شريف القناوي  -  مجمع 
 

 
B Y E 99  2018/12/06 4م  16:40

فاروق أحمد عبدالعزيزفاروق أحمد عبدالعزيز
 

100 فاروق أحمد عبدالعزيز  -  أهلى
    

 5م  10:20
B Y E 101

  2018/12/07
فاروق أحمد عبدالعزيز

 

102 حازم وليد عجمي  -  البرلسى
  

حازم وليد عجميحازم وليد عجمي
 

 
B Y E 103  2018/12/06 5م  16:40

كريم أحمد أمين
 

104 كريم أحمد أمين  -  معادى
    

علي رامي فاروق حسنين  -  االتحاد 105
72018/12/07م  16:55   

فاروق أحمد عبدالعزيز
 

106 زين أحمد علي زين  -  أهلى
/  2018/12/06 7م  10:00

علي رامي فاروق حسنين
 

 
B Y E 107    2018/12/06 6م  16:40

زياد محمد الشرقاويزياد محمد الشرقاوي
 

108 زياد محمد الشرقاوي  -  دجلة
     

زياد محمد الشرقاوي
 

 6م  10:20
B Y E 109

  2018/12/07 

110 عمرو حسين خفاجه  -  النصر
  

عمرو حسين خفاجهعمرو حسين خفاجه
 

 
B Y E 111  2018/12/06 7م  16:40

معاذ أحمد هاشم
 

112 معاذ أحمد هاشم  -  شمس
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سيف علي عويضه  -  سبورتنج 113
 

114 محمود محمد الشريف  -  دجلة
/ 2018/12/06 8م  10:00

محمود محمد الشريف

 
B Y E 115   2018/12/06 8م  16:40

محمود محمد الشريفجاسر أحمد الراوي

116 جاسر أحمد الراوي  -  المؤسسة
    

 7م  10:20
B Y E 117

   2018/12/07
أحمد شريف عبد الواحد

118 ماتيو فادي عبد الملك  -  دجلة
   

أحمد شريف عبد الواحدماتيو فادي عبد الملك

 
B Y E 119   2018/12/06 1م  17:00

أحمد شريف عبد الواحد

120 أحمد شريف عبد الواحد  -  سموحة
    

أدم أمير خلف

محمد محمود عدوي  -  م.بوينت 121
82018/12/07م  16:55  

122 حازم محمد يسري  -  م.بوينت
/ 2018/12/06 1م  10:20

محمد محمود عدوي

 
B Y E 123   2018/12/06 2م  17:00

مؤمن محمد فتح هللامؤمن محمد فتح هللا

124 مؤمن محمد فتح هللا  -  سبورتنج
    

أدم أمير خلف

عمر رمضان الشامي  -  البرلسى
 8م  10:20

125
 2018/12/07

126 مروان طارق رفعت  -  االتحاد
/ 2018/12/06 2م  10:20

أدم أمير خلفعمر رمضان الشامي

 
B Y E 127 2018/12/06 3م  17:00

أدم أمير خلف

128 أدم أمير خلف  -  رواد
  


