
26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين يوسف أحمد طلب  -  دجلة128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 1 B Y E يوسف أحمد طلب2  أحمد علي عبد الرحيم  -  شمس
3

  2019/11/21 يوسف أحمد طلبأحمد علي عبد الرحيم4م  16:55  B Y E 4
 1م  13:00سيف حازم الجزار  -  دجلة   

5
يوسف أحمد طلب2019/11/22    B Y E 6
سيف حازم الجزارسيف حازم الجزار    عمرو خالد شافعي  -  االتحاد

7
  2019/11/21 B Y E عمرو خالد شافعي5م  16:55 8

   Q 1 محمد أمجد زلط  -  طنطا 9
يوسف أحمد طلب12019/11/23م  10:50     B Y E 10

محمد أمجد زلط    مروان إيمن محمود  -  الجيش
11

    2019/11/21 محمد أمجد زلطمروان إيمن محمود6م  16:55  B Y E 12
ياسين عماد قريطم       2م  13:00ياسين عماد قريطم  -  جزيرة

13
  2019/11/22  B Y E 14
ياسين عماد قريطمياسين عماد قريطم    حمزه محمد مرعي  -  هليو

15
  2019/11/21 B Y E حمزه محمد مرعي7م  16:55 16

     



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين احمد سامح الخطيب  -  دجلة128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 17
   B Y E 18
 هاني أحمد رفعت  -  دجلة احمد سامح الخطيب 

19
   2019/11/21  عبد الرحمن أحمد صادق  -  دجلة احمد سامح الخطيبهاني أحمد رفعت8م  16:55

20
  /  2019/11/21  3م  13:00زياد حازم السالب  -  هليو 2م  10:00

21
B Y E  احمد سامح الخطيب2019/11/22    22
 يوسف إيهاب عبداللطيف  -  الصيد زياد حازم السالبزياد حازم السالب   

23
   2019/11/21 B Y E  يوسف إيهاب عبداللطيف1م  17:25 24

هاشم أسامه غنيم  -  معادى احمد سامح الخطيب     25
Q 2 22019/11/23م  10:50    B Y E 26

 زين خالد الشيمي  -  ك . شوت هاشم أسامه غنيم 
27

   2019/11/21  محمد أحمد النويهي  -  االتحاد هاشم أسامه غنيمزين خالد الشيمي2م  17:25
28

  /  2019/11/21  4م  13:00عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول هاشم أسامه غنيم3م  10:00
29

 2019/11/22  B Y E 30
 معتز ابراهيم التركي  -  سموحة عبد هللا حسن الصاويعبد هللا حسن الصاوي   

31
   2019/11/21 B Y E  معتز ابراهيم التركي3م  17:25 32

    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين أحمد نادر عبد الرحيم  -  سبورتنج128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 33
    B Y E  مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة  أحمد نادر عبد الرحيم34

35
  2019/11/21  محمد هشام أباظه  -  أهلى  أحمد نادر عبد الرحيممحمد هشام أباظه4م  17:25

36
  / 2019/11/21  5م  13:00احمد طه البربري  -  ب. بول  4م  10:00

37
B Y E   أحمد نادر عبد الرحيم2019/11/22   38
 يوسف محمد الفرماوي  -  شمس  احمد طه البربرياحمد طه البربري  

39
  2019/11/21  محمد عبدالحليم السيد  -  االتحاد  يوسف محمد الفرماوي5م  17:25

40
  / 2019/11/21 Q 3  5م  10:00 مالك شريف خليل  -  هليو 41

B Y E   أحمد نادر عبد الرحيم32019/11/23م  10:50    42
 خالد رضا عبد العاطي  -  الصيد  مالك شريف خليل  

43
    2019/11/21 B Y E   مالك شريف خليلخالد رضا عبد العاطي6م  17:25 44

 6م  13:00يوسف عمرو بوادي  -  طنطا  مالك شريف خليل     
45

  2019/11/22   B Y E 46
 مؤمن تامر المغازي  -  شمس  مؤمن تامر المغازييوسف عمرو بوادي  

47
  2019/11/21  عمر مجدي محمود فهمي  -  دجلة  مؤمن تامر المغازي7م  17:25

48
  /  2019/11/21  6م  10:00



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين اسامة السيد محمد  -  دجلة128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 49
   B Y E 50
 يوسف اشرف ابو الفتوح  -  دجلة اسامة السيد محمد 

51
   2019/11/21  عمر خالد عبد العاطي  -  هليو اسامة السيد محمدعمر خالد عبد العاطي8م  17:25

52
  /  2019/11/21  7م  13:00زياد محمد الشرقاوي  -  ب. بول 7م  10:00

53
B Y E  اسامة السيد محمد2019/11/22    54
 محمد مصطفى الشاذلي  -  ك . شوت زياد محمد الشرقاويزياد محمد الشرقاوي   

55
   2019/11/21  3يحيى حاتم حسن  -  مجمع  محمد مصطفى الشاذلي1م  17:55

56
  /  2019/11/21 سيف الدين أحمد دهشان  -  دجلة اسامة السيد محمد8م  10:00 57

Q 4 42019/11/23م  10:50    B Y E 58
 أحمد مراد فاروق  -  دجلة سيف الدين أحمد دهشان 

59
   2019/11/21  ياسين أحمد شوقي  -  دجلة سيف الدين أحمد دهشانأحمد مراد فاروق2م  17:55

60
  /  2019/11/21  8م  13:00يحيى محمد عبد اللطيف  -  طنطا سيف الدين أحمد دهشان1م  10:30

61
 2019/11/22  B Y E 62
 عمر إيهاب الديب  -  ب. بول عمر إيهاب الديبيحيى محمد عبد اللطيف 

63
 2019/11/21 B Y E  عمر إيهاب الديب3م  17:55 64

   



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عمر محمد الطباخ  -  طنطا128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 65
 يحيى نادر جالل  -  شمس  

66
/2019/11/21 B Y E  عمر محمد الطباخ2م  10:30 67

  2019/11/21  طه خالد الجارحي  -  ك . شوت عمر محمد الطباخطه خالد الجارحي4م  17:55
68

B Y E 1م  13:35     69
 علي أشرف فؤاد  -  الصيد علي أشرف فؤاد2019/11/22  

70
B Y E  علي أشرف فؤادعلي أشرف فؤاد   71
  2019/11/21  كريم سامح عادل  -  ب. بول كريم سامح عادل5م  17:55

72
    Q 5 B Y E 73

 عمر طارق الغزاوي  -  الصيد كريم علي عزام52019/11/23م  10:50   
74

B Y E  عمر طارق الغزاوي   75
    2019/11/21  أدهم عمرو إسماعيل  -  دجلة أدهم عمرو إسماعيلأدهم عمرو إسماعيل6م  17:55

76
B Y E 2م  13:35 كريم علي عزام      77

 مالك أيمن أبو زهره  -  ب. بول 2019/11/22  
78

B Y E  كريم علي عزاممالك أيمن أبو زهره   79
  2019/11/21  كريم علي عزام  -  ب. بول كريم علي عزام7م  17:55

80
      



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين سليم وجدي البطران  -  معادى128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 81
 عمر شريف حنفي  -  هليو   

82
/ 2019/11/21 B Y E   سليم وجدي البطران3م  10:30 83

   2019/11/21  أحمد محمد رميح  -  طنطا  سليم وجدي البطرانأحمد محمد رميح8م  17:55
84

 3م  13:35أحمد وائل حامد  -  ك . شوت      
85

 أحمد ساري بسيوني  -  طنطا  أحمد خالد عطيه2019/11/22   
86

/   2019/11/21 B Y E   أحمد خالد عطيهأحمد وائل حامد4م  10:30 87
   2019/11/21  أحمد خالد عطيه  -  شمس  أحمد خالد عطيه1م  18:25

88
B Y E  عمر محمد بسطاوى     89

Q 6  62019/11/23م  10:50    علي ماجد الطنطاوي  -  ب. بول
90

B Y E   علي ماجد الطنطاوي  91
   2019/11/21  زين محمد عبد المنعم  -  دجلة  علي ماجد الطنطاويزين محمد عبد المنعم2م  18:25

92
 4م  13:35إيمانويل مدحت ثابت  -  دجلة  عمر محمد بسطاوى    

93
 أحمد محمود أبوحسين  -  الصيد  2019/11/22 

94
/ 2019/11/21 B Y E   عمر محمد بسطاوىأحمد محمود أبوحسين5م  10:30 95

 2019/11/21  عمر محمد بسطاوى  -  دجلة  عمر محمد بسطاوى3م  18:25
96

    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين 128B Y Eدرو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 97
 مايكل بيتر فايز  -  هليو  

B Y E  مايكل بيتر فايز98 99
  2019/11/21  خالد وليد جمعه  -  دجلة مايكل بيتر فايزخالد وليد جمعه4م  18:25

100
 5م  13:35حازم محمد مبارك  -  سموحة    

101
 حسن محمد المنشاوي  -  هليو حسن محمد المنشاوي2019/11/22  

102
/  2019/11/21 B Y E  حسن محمد المنشاويحسن محمد المنشاوي6م  10:30 103

  2019/11/21  ياسين محمد االطمس  -  أهلى ياسين محمد االطمس5م  18:25
104

    Q 7 B Y E 105
 خالد أحمد سراج  -  دجلة ياسين أحمد ياقوت72019/11/23م  10:50   

106
B Y E  خالد أحمد سراج   107

    2019/11/21  علي محمد فتحي محمد  -  طنطا خالد أحمد سراجعلي محمد فتحي محمد6م  18:25
108

B Y E 6م  13:35 ياسين أحمد ياقوت      109
 أسر هيثم الدمرداش  -  شمس 2019/11/22  

110
B Y E  ياسين أحمد ياقوتأسر هيثم الدمرداش   111
  2019/11/21  ياسين أحمد ياقوت  -  دجلة ياسين أحمد ياقوت7م  18:25

112
    



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عمر إيهاب عثمان  -  ك . شوت128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 113
 إمام إمام رمضان  -  شمس 

114
/ 2019/11/21 B Y E إمام إمام رمضان7م  10:30 115

   2019/11/21 علي أحمد رحمهعلي أحمد رحمه8م  18:25  علي أحمد رحمه  -  أهلى
116

 7م  13:35أنس ممدوح الصغير  -  أهلى    
117

علي أحمد رحمه2019/11/22     هشام عمرو مسعود سيد  -  البرلسى
118

/   2019/11/21 يوسف شريف الوابوريهشام عمرو مسعود سيد8م  10:30  B Y E 119
   2019/11/21 يوسف شريف الوابوري1م  18:55  يوسف شريف الوابوري  -  شمس

120
علي أحمد رحمه     عمر معتز الشجيع  -  الصيد 121

82019/11/23Q 8م  10:50    يوسف طارق حمدي  -  ب. بول
122

/ 2019/11/21 B Y E يوسف طارق حمدي1م  11:00 123
   2019/11/21 يحيى أحمد نوريحيى أحمد نور2م  18:55  يحيى أحمد نور  -  طنطا

124
علي أسامه السيد     B Y E 8م  13:35 125

 2019/11/22  أحمد حسام شرف  -  الصيد
126

علي أسامه السيدأحمد حسام شرف   B Y E 127
 2019/11/21 علي أسامه السيد3م  18:55  علي أسامه السيد  -  شمس

128
  


