اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
1

يوسف رشدى مبروك  -سموحة

2

BYE

3

BYE

4

فاروق محمد فاروق  -النصر

5

BYE

6

علي الحسين مصطفى  -شمس

7

BYE

8

محمود أحمد عمر  -اﻻتحاد

9

BYE

10

علي إبراهيم دويدار  -ب .بول

11

BYE

12

عبدالرحمن أحمد سباعي  -اﻻتحاد

13

BYE

14

حسن تامر عجﻼن  -شمس

15

BYE

16

عمر أحمد جمال  -دجلة

يوسف رشدى مبروك
م2019/04/10 16:30 3
فاروق محمد فاروق

يوسف رشدى مبروك

م2019/04/11 15:15 8

علي الحسين مصطفى

يوسف رشدى مبروك

علي الحسين مصطفى

م2019/04/10 16:30 4
محمود أحمد عمر

م2019/04/12 09:00 1

يوسف رشدى مبروك

علي إبراهيم دويدار
م2019/04/10 16:30 5
عبدالرحمن أحمد سباعي

علي إبراهيم دويدار
علي إبراهيم دويدار
م2019/04/11 15:15 9

حسن تامر عجﻼن

حسن تامر عجﻼن

م2019/04/10 16:30 6
عمر أحمد جمال
م2019/04/12 16:20 10

يوسف رشدى مبروك

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
17

BYE

18

يوسف محمد يكن  -سبورتنج

19

BYE

20

محمد طارق مرزوق  -اﻻتحاد

21

BYE

22

كريم خالد حسونه  -دجلة

23

BYE

24

حمزه أحمد عبد العزيز  -اﻻتحاد

25

BYE

26

كريم محمد بركات  -هليو

27

BYE

28

كريم عمرو عاطف  -دجلة

29

BYE

30

ياسين خالد ذكى  -سموحة

ياسين خالد ذكى

31

BYE

م2019/04/10 16:30 10
علي عمر عطوه

32

علي عمر عطوه  -دجلة

يوسف محمد يكن
م2019/04/10 16:30 7
محمد طارق مرزوق

يوسف محمد يكن

م2019/04/11 15:15 10

كريم خالد حسونه

كريم خالد حسونه

كريم خالد حسونه

م2019/04/10 16:30 8
حمزه أحمد عبد العزيز
ياسين خالد ذكى
م2019/04/12 09:00 2

كريم محمد بركات
م2019/04/10 16:30 9
كريم عمرو عاطف

كريم محمد بركات
ياسين خالد ذكى
م2019/04/11 15:50 1

ياسين خالد ذكى

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
33

BYE

34

يحيى إسﻼم أبو ريه  -طنطا

35

BYE

36

محمد تامر المحﻼوي  -د.الدفاع

37

BYE

38

كريم طارق وهبي  -هليو

39

BYE

40

حمزه أحمد جمال الدين  -ك  .شوت

41

BYE

42

سيف الدين اشرف  -اﻻتحاد

43

BYE

44

مروان إيمن عصمت  -الصيد

45

BYE

46

أحمد محمد زهران  -معادى

47

BYE

48

محمود مؤمن محروس  -ك  .شوت

يحيى إسﻼم أبو ريه
م2019/04/10 17:05 1
محمد تامر المحﻼوي

يحيى إسﻼم أبو ريه

م2019/04/11 15:50 2

كريم طارق وهبي

يحيى إسﻼم أبو ريه

كريم طارق وهبي

م2019/04/10 17:05 2
حمزه أحمد جمال الدين

م2019/04/12 09:00 3

يحيى إسﻼم أبو ريه

سيف الدين اشرف
م2019/04/10 17:05 3
مروان إيمن عصمت

سيف الدين اشرف
سيف الدين اشرف
م2019/04/11 15:50 3

أحمد محمد زهران

أحمد محمد زهران

م2019/04/10 17:05 4
محمود مؤمن محروس

يحيى إسﻼم أبو ريه
م2019/04/12 17:05 1

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
49

BYE

50

ياسين مصطفى الشيخ  -دجلة

51

BYE

52

عمار ياسر حسن  -هليو

53

BYE

54

كيفين إيهاب ستيفن  -شمس

55

BYE

56

باسل هشام وادي  -النصر

57

BYE

58

قاسم محمد السحيتي  -دجلة

59

BYE

60

محمد أشرف عبد الجابر  -المنيا

61

BYE

62

علي عمرو ماجوره  -ب .بول

63

BYE

64

يوسف شريف مجدي حسن  -أهلى

ياسين مصطفى الشيخ
م2019/04/10 17:05 5
عمار ياسر حسن

ياسين مصطفى الشيخ

م2019/04/11 15:50 4

كيفين إيهاب ستيفن

ياسين مصطفى الشيخ

كيفين إيهاب ستيفن

م2019/04/10 17:05 6
باسل هشام وادي
ياسين مصطفى الشيخ
م2019/04/12 09:00 4

قاسم محمد السحيتي
م2019/04/10 17:05 7
محمد أشرف عبد الجابر

قاسم محمد السحيتي
يوسف شريف مجدي حسن
م2019/04/11 15:50 5

علي عمرو ماجوره
م2019/04/10 17:05 8
يوسف شريف مجدي حسن

يوسف شريف مجدي حسن

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
65

BYE

66

يحيى محمد الجيار  -أهلى

67

BYE

68

كريم خالد سيف النصر  -شمس

69

BYE

70

محمد طارق بالى  -سبورتنج

محمد طارق بالى

71

BYE

م2019/04/10 17:05 10
عز الدين عبد الناصر

72

عز الدين عبد الناصر  -دجلة

73

BYE

74

أحمد شريف عادل  -شمس

75

BYE

76

ياسين احمد سابق  -دجلة

77

BYE

78

زياد شريف المهدي  -دجلة

79

BYE

80

محمد خالد عظام  -منصورة

يحيى محمد الجيار
م2019/04/10 17:05 9
كريم خالد سيف النصر

يحيى محمد الجيار

م2019/04/11 15:50 6

يحيى محمد الجيار

عز الدين عبد الناصر

م2019/04/12 09:00 5

يحيى محمد الجيار

أحمد شريف عادل
م2019/04/10 17:40 1
ياسين احمد سابق

أحمد شريف عادل
أحمد شريف عادل
م2019/04/11 15:50 7

زياد شريف المهدي

زياد شريف المهدي

م2019/04/10 17:40 2
محمد خالد عظام
م2019/04/12 17:05 2

يحيى محمد الجيار

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
81

BYE

82

عمر وليد الششتاوى  -طنطا

83

BYE

84

أحمد محمود جاد  -الصيد

85

BYE

86

أدم شريف عطا  -أهلى

87

BYE

88

محمد مصطفي محمود  -منصورة

89

BYE

90

عبد الرحمن محمد حجاج  -الصيد

91

BYE

92

محمد وهبه رمضان  -منصورة

93

BYE

94

ياسين عمرو هاني  -الصيد

95

BYE

96

مارك باسم كمال  -دجلة

عمر وليد الششتاوى
م2019/04/10 17:40 3
أحمد محمود جاد

عمر وليد الششتاوى

م2019/04/11 15:50 8

أدم شريف عطا

أدم شريف عطا

أدم شريف عطا

م2019/04/10 17:40 4
محمد مصطفي محمود
أدم شريف عطا
م2019/04/12 09:00 6

عبد الرحمن محمد حجاج
م2019/04/10 17:40 5
محمد وهبه رمضان

عبد الرحمن محمد حجاج
ياسين عمرو هاني
م2019/04/11 15:50 9

ياسين عمرو هاني
م2019/04/10 17:40 6
مارك باسم كمال

ياسين عمرو هاني

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
97

BYE

98

عمر محمد مبروك  -سموحة

99

BYE

عمر محمد مبروك
م2019/04/10 17:40 7
يوسف محمد عصمت

100

يوسف محمد عصمت  -اﻻتحاد

101

BYE

102

علي خالد الزهارنه  -دجلة

103

BYE

104

نور الدين الوليلي  -ب .بول

105

BYE

106

حمزه وسام حمدي  -دجلة

107

BYE

108

عمر ناصر السيد  -المنيا

109

BYE

110

حمزه أسامه غنيم  -معادى

حمزه أسامه غنيم

111

BYE

م2019/04/10 17:40 10
عمرو خالد شافعي

112

عمرو خالد شافعي  -ك  .شوت

عمر محمد مبروك

م2019/04/11 15:50 10

علي خالد الزهارنه

عمر محمد مبروك

نور الدين الوليلي

م2019/04/10 17:40 8
نور الدين الوليلي

م2019/04/12 09:00 7

عمر محمد مبروك

حمزه وسام حمدي
م2019/04/10 17:40 9
عمر ناصر السيد

حمزه وسام حمدي
حمزه وسام حمدي
م2019/04/11 16:25 1

حمزه أسامه غنيم
عمر السيد رفعت بكر
م2019/04/12 17:05 3

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
113

BYE

114

عمر السيد رفعت بكر  -ب .بول

115

BYE

116

أحمد رفعت إبراهيم  -دجلة

117

BYE

118

حسام أحمد نصر  -طنطا

119

BYE

120

عمار ياسر بيومى  -اﻻتحاد

121

BYE

122

أسر محمد مصطفى  -أهلى

123

BYE

124

محمد خالد ابو الخير  -اﻻتحاد

125

BYE

126

عمر ياسر محمد غانم  -سبورتنج

127

BYE

128

عمر مصطفى توكل  -أهلى

عمر السيد رفعت بكر
م2019/04/10 18:15 1
أحمد رفعت إبراهيم

عمر السيد رفعت بكر

م2019/04/11 16:25 2

حسام أحمد نصر

عمر السيد رفعت بكر

حسام أحمد نصر

م2019/04/10 18:15 2
عمار ياسر بيومى
عمر السيد رفعت بكر
م2019/04/12 09:00 8

أسر محمد مصطفى
م2019/04/10 18:15 3
محمد خالد ابو الخير

أسر محمد مصطفى
أسر محمد مصطفى
م2019/04/11 16:25 3

عمر ياسر محمد غانم
م2019/04/10 18:15 4
عمر مصطفى توكل

عمر ياسر محمد غانم

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
129

BYE

130

يحيى نادر جﻼل  -شمس

131

BYE

132

ياسين مصطفى ضيف  -زهور

133

BYE

134

ياسين سامح عصام  -دجلة

135

BYE

136

محمد حسام الدين فاهم  -هليو

137

BYE

138

مايكل عاطف غطاس  -دجلة

139

BYE

140

كريستوف مينا فهمى  -سبورتنج

141

BYE

142

محمد شريف علي  -سموحة

143

BYE

144

زين الدين سامح شمس  -سموحة

يحيى نادر جﻼل
م2019/04/10 18:15 5
ياسين مصطفى ضيف

ياسين مصطفى ضيف

م2019/04/11 16:25 4

ياسين سامح عصام

محمد حسام الدين فاهم

محمد حسام الدين فاهم

م2019/04/10 18:15 6
محمد حسام الدين فاهم

م2019/04/12 09:00 9

محمد حسام الدين فاهم

مايكل عاطف غطاس
م2019/04/10 18:15 7
كريستوف مينا فهمى

كريستوف مينا فهمى
زين الدين سامح شمس
م2019/04/11 16:25 5

محمد شريف علي

زين الدين سامح شمس

م2019/04/10 18:15 8
زين الدين سامح شمس
م2019/04/12 17:05 4

بﻼل محمد قدري

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
145

BYE

146

عمرو عماد الشرقاوي  -شمس

147

BYE

148

محمد عمرو السيد  -ب .بول

149

BYE

150

إبراهيم إكرام سيف  -زهور

إبراهيم إكرام سيف

151

BYE

م2019/04/10 18:15 10
عمار ياسر متولي

152

عمار ياسر متولي  -ب .بول

153

BYE

154

عبد ﷲ أحمد صبري  -اﻻتحاد

155

BYE

156

آدم شريف حسنى  -ب .بول

157

BYE

158

عبد المحسن اﻻنصاري  -دجلة

159

BYE

160

بﻼل محمد قدري  -هليو

عمرو عماد الشرقاوي
م2019/04/10 18:15 9
محمد عمرو السيد

محمد عمرو السيد

م2019/04/11 16:25 6

عمار ياسر متولي

عمار ياسر متولي

بﻼل محمد قدري
م2019/04/12 09:00 10

عبد ﷲ أحمد صبري
م2019/04/10 18:50 1
آدم شريف حسنى

آدم شريف حسنى
بﻼل محمد قدري
م2019/04/11 16:25 7

عبد المحسن اﻻنصاري
م2019/04/10 18:50 2
بﻼل محمد قدري

بﻼل محمد قدري

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
161

BYE

162

محمد إيمن أحمد مهنا  -سبورتنج

163

BYE

164

ديفيد ماجد أسكندر  -دجلة

165

BYE

166

ياسين أحمد شوقي  -دجلة

167

BYE

168

زياد ناصر الدين غزال  -طنطا

169

BYE

170

يوسف إيهاب بشرى  -دجلة

171

BYE

172

أحمد ماجد غرابه  -ب .بول

173

BYE

174

سامر اياد احمد رمزي  -منصورة

175

BYE

176

زياد محمد سامى  -سموحة

محمد إيمن أحمد مهنا
م2019/04/10 18:50 3
ديفيد ماجد أسكندر

ديفيد ماجد أسكندر

م2019/04/11 16:25 8

ياسين أحمد شوقي

زياد ناصر الدين غزال

زياد ناصر الدين غزال

م2019/04/10 18:50 4
زياد ناصر الدين غزال

م2019/04/12 09:00 11

زياد محمد سامى

يوسف إيهاب بشرى
م2019/04/10 18:50 5
أحمد ماجد غرابه

يوسف إيهاب بشرى
زياد محمد سامى
م2019/04/11 16:25 9

سامر اياد احمد رمزي

زياد محمد سامى

م2019/04/10 18:50 6
زياد محمد سامى

سلمان شريف خليل
م2019/04/12 17:05 5

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
177

BYE

178

عمر تامر محمد  -ب .بول

179

BYE

180

أحمد ياسر سرور  -الصيد

181

BYE

182

زياد طارق قنديل  -معادى

183

BYE

184

هشام محمد الشعراوي  -طنطا

185

BYE

186

يوسف حازم حمدي  -اﻻتحاد

187

BYE

188

عمر ماجد الطنطاوي  -ب .بول

189

BYE

190

مصطفى محمد الجزيري  -اﻻتحاد

مصطفى محمد الجزيري

191

BYE

م2019/04/10 18:50 10
سلمان شريف خليل

192

سلمان شريف خليل  -هليو

عمر تامر محمد
م2019/04/10 18:50 7
أحمد ياسر سرور

أحمد ياسر سرور

م2019/04/11 16:25 10

زياد طارق قنديل

أحمد ياسر سرور

هشام محمد الشعراوي

م2019/04/10 18:50 8
هشام محمد الشعراوي
سلمان شريف خليل
م2019/04/12 09:35 1

يوسف حازم حمدي
م2019/04/10 18:50 9
عمر ماجد الطنطاوي

عمر ماجد الطنطاوي
سلمان شريف خليل
م2019/04/11 17:00 1

سلمان شريف خليل

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
193

BYE

194

ضياء عماد العدل  -م.بوينت

195

BYE

196

يوسف شريف هاشم  -أهلى

197

BYE

198

كريم عمرو بهي  -دجلة

199

BYE

200

عمر توفيق خميس  -ك  .شوت

201

BYE

202

كريم وليد الحمامي  -شمس

203

BYE

204

ياسين عمرو طلعت  -الصيد

205

BYE

206

مصطفى ياسر مصطفى  -أهلى

207

BYE

208

يوسف محمد عشيبه  -طنطا

ضياء عماد العدل
م2019/04/10 19:25 1
يوسف شريف هاشم

يوسف شريف هاشم

م2019/04/11 17:00 2

كريم عمرو بهي

يوسف شريف هاشم

عمر توفيق خميس

م2019/04/10 19:25 2
عمر توفيق خميس

م2019/04/12 09:35 2

يوسف محمد عشيبه

كريم وليد الحمامي
م2019/04/10 19:25 3
ياسين عمرو طلعت

ياسين عمرو طلعت
يوسف محمد عشيبه
م2019/04/11 17:00 3

مصطفى ياسر مصطفى

يوسف محمد عشيبه

م2019/04/10 19:25 4
يوسف محمد عشيبه
م2019/04/12 17:05 6

يوسف محمد عشيبه

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
209

BYE

210

أدم خالد القليوبي  -الصيد

211

BYE

212

حمزه محمد ابوهيبه  -اﻻتحاد

213

BYE

214

صمويل جون جورج  -دجلة

215

BYE

216

محمود كريم محمود  -سبورتنج

217

BYE

218

أحمد شريف دبور  -زقازيق

219

BYE

220

كريم عمرو الدمرداش  -شمس

221

BYE

222

محمد أسامه الفار  -دجلة

223

BYE

224

آدم أشرف فؤاد  -الصيد

أدم خالد القليوبي
م2019/04/10 19:25 5
حمزه محمد ابوهيبه

أدم خالد القليوبي

م2019/04/11 17:00 4

محمود كريم محمود

محمود كريم محمود

محمود كريم محمود

م2019/04/10 19:25 6

آدم أشرف فؤاد
م2019/04/12 09:35 3

أحمد شريف دبور
م2019/04/10 19:25 7
كريم عمرو الدمرداش

كريم عمرو الدمرداش
آدم أشرف فؤاد
م2019/04/11 17:00 5

محمد أسامه الفار
م2019/04/10 19:25 8
آدم أشرف فؤاد

آدم أشرف فؤاد

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
225

BYE

226

حمزه أحمد خليفه  -سموحة

227

BYE

228

يوسف أحمد العباسي  -ب .بول

229

BYE

230

حمزه مصطفى راشد  -أهلى

حمزه مصطفى راشد

231

BYE

م2019/04/10 19:25 10
زياد أحمد الحسيني

232

زياد أحمد الحسيني  -دجلة

233

BYE

234

علي أسامه دهشان  -قارون

235

BYE

236

مروان تامر السيد  -سموحة

237

BYE

238

عمر عمرو قاسم  -دجلة

239

BYE

240

عبد الرحمن الجوهري  -شمس

حمزه أحمد خليفه
م2019/04/10 19:25 9
يوسف أحمد العباسي

يوسف أحمد العباسي

م2019/04/11 17:00 6

زياد أحمد الحسيني

زياد أحمد الحسيني

م2019/04/12 09:35 4

زياد أحمد الحسيني

علي أسامه دهشان
م2019/04/10 20:00 1
مروان تامر السيد

مروان تامر السيد
مروان تامر السيد
م2019/04/11 17:00 7

عمر عمرو قاسم

عبد الرحمن الجوهري

م2019/04/10 20:00 2
عبد الرحمن الجوهري

كريم محمد بدوى
م2019/04/12 17:05 7

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة الجمهورية  2019 - 2018المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-4-9حتﻰ 2019-4-15
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 256
241

BYE

242

إسماعيل عمرو رمضان  -شمس

243

BYE

244

علي محمد إبراهيم  -طنطا

245

BYE

246

يوسف وائل مهنا  -سموحة

247

BYE

248

نور الدين محمد حسن  -سموحة

249

محمد كرم مأمون  -قارون

250

2019/04/09
م/ 16:40 7
عمر حسام شلبي  -الصيد

251

BYE

252

يوسف عادل حنا رزق  -الصيد

253

BYE

254

عمر سامح فتح ﷲ  -طنطا

255

BYE

256

كريم محمد بدوى  -أهلى

إسماعيل عمرو رمضان
م2019/04/10 20:00 3
علي محمد إبراهيم

إسماعيل عمرو رمضان

م2019/04/11 17:00 8

يوسف وائل مهنا

نور الدين محمد حسن

نور الدين محمد حسن

م2019/04/10 20:00 4
نور الدين محمد حسن
كريم محمد بدوى
م2019/04/12 09:35 5

محمد كرم مأمون
م2019/04/10 20:00 5
يوسف عادل حنا رزق

يوسف عادل حنا رزق
كريم محمد بدوى
م2019/04/11 17:00 9

عمر سامح فتح ﷲ
م2019/04/10 20:00 6
كريم محمد بدوى

كريم محمد بدوى

