
26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين كريم محمد بدوى  -  أهلى64درو   سنه ناشئين15مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 1 B Y E كريم محمد بدوى2  عز الدين عبد الناصر  -  دجلة
3

  2019/11/22 كريم محمد بدوى1م  15:20 عز الدين عبد الناصر  مصطفى ياسر حفني  -  أهلى
4

  / 2019/11/21 8Q 1م  11:00 أحمد محمد زهران  -  معادى 5
كريم محمد بدوى12019/11/23م  12:00     يوسف عادل حنا رزق  -  الصيد

6
/  2019/11/21 أحمد محمد زهران1م  11:35 أحمد محمد زهران  ياسين أحمد نصر  -  الصيد

7
  2019/11/22 ياسين أحمد نصر2م  15:20  حسن أحمد القناديلي  -  الصيد

8
  / 2019/11/21 علي إبراهيم دويدار  -  ب. بول2م  11:35 9

 يوسف مدحت شكري  -  دجلة   
10

/  2019/11/21 علي إبراهيم دويدار3م  11:35  عمر محمد مسعود  -  هليو
11

    2019/11/22 علي إبراهيم دويدار3م  15:20 عمر محمد مسعود  مايكل عاطف غطاس  -  دجلة
12

  /   2019/11/21 علي إبراهيم دويدار4م  11:35 علي الحسين مصطفى  -  شمس 13
22019/11/23Q 2م  12:00     حمدى طارق رفعت  -  دجلة

14
/  2019/11/21 علي الحسين مصطفى5م  11:35 علي الحسين مصطفى  علي احمد سالم  -  االتحاد

15
  2019/11/22 يوسف محمد محمود4م  15:20  يوسف محمد محمود  -  ب. بول

16
  /  2019/11/21 كريم خالد حسونه  -  دجلة 6م  11:35 17

   B Y E 18
 أكتوبر6نور الدين احمد كمال  -   كريم خالد حسونه 

19
   2019/11/22 كريم خالد حسونه5م  15:20  علي محمد العباسي  -  ب. بول نور الدين احمد كمال

20
  /  2019/11/21 Q 3 7م  11:35 يوسف بهجت منصور  -  منصورة  إياد محمد داود  -  سموحة كريم خالد حسونه32019/11/23م  12:00    21

22
/   2019/11/21 أسر محمد مصطفى8م  11:35  أسر محمد مصطفى  -  أهلى إياد محمد داود

23
   2019/11/22  كريم عمرو عاطف  -  دجلة أسر محمد مصطفى6م  15:20

24
  /  2019/11/21 هشام محمد الشعراوي  -  طنطا 1م  12:10 25

 صمويل جون جورج  -  دجلة   
26

/ 2019/11/21  أحمد رفعت إبراهيم  -  دجلة هشام محمد الشعراوي2م  12:10
27

   2019/11/22 هشام محمد الشعراوي7م  15:20  يس إيمن بيومي  -  ب. بول يس إيمن بيومي
28

  /  2019/11/21 محمد صالح حامد صالح  -  دجلة هشام محمد الشعراوي3م  12:10 29
Q 4 42019/11/23م  12:00    عمر عبد الخالق السيد  -  سبورتنج

30
/   2019/11/21 محمد صالح حامد صالح4م  12:10  مروان إيمن عصمت  -  الصيد محمد صالح حامد صالح

31
   2019/11/22  مارك عماد انيس زكي  -  دجلة مروان إيمن عصمت8م  15:20

32
  / 2019/11/21  5م  12:10



26-11-2019  حتى  21-11-2019بطولة نادى وادى دجلة الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من نظام المسابقات وشئون الالعبين عمر محمد خلف  -  ك . شوت64درو   سنه ناشئين15مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 33
 إياد أحمد مجدي  -  أهلى  

34
/2019/11/21  محمد وهبه رمضان  -  منصورة إياد أحمد مجدي6م  12:10

35
  2019/11/22 إياد أحمد مجدي1م  16:00  يوسف حازم حمدي  -  شمس يوسف حازم حمدي

36
  / 2019/11/21 Q 5 7م  12:10 زين الدين محمد تميم  -  دجلة 37

 عمر محمد مرعي  -  هليو أحمد وليد راشد52019/11/23م  12:00   
38

/  2019/11/21 أحمد وليد راشد8م  12:10  أحمد وليد راشد  -  هليو عمر محمد مرعي
39

  2019/11/22  حمزه أسامه غنيم  -  معادى أحمد وليد راشد2م  16:00
40

  / 2019/11/21 اياد حسام صابر احمد  -  الصيد 1م  12:45 41
 ياسين شريف سالم  -  ب. بول    

42
/  2019/11/21  أحمد محمد مرسي  -  دجلة اياد حسام صابر احمد2م  12:45

43
    2019/11/22 اياد حسام صابر احمد3م  16:00  كريم محمد بركات  -  هليو كريم محمد بركات

44
  /   2019/11/21 أدم محمود العادلي  -  البرلسى اياد حسام صابر احمد3م  12:45 45

Q 6 62019/11/23م  12:00     يوسف وائل مهنا  -  سبورتنج
46

/  2019/11/21 زياد شريف المهدي4م  12:45 B Y E  يوسف وائل مهنا 47
  2019/11/22  زياد شريف المهدي  -  دجلة زياد شريف المهدي4م  16:00

48
براء ياسر الشناوى  -  دجلة     49

 يوسف هشام سالم  -  أهلى 
50

/ 2019/11/21 يوسف هشام سالم5م  12:45  عمر محمد خليل يوسف  -  ب. بول
51

   2019/11/22 يوسف هشام سالم5م  16:00 عمر إبراهيم عسل  عمر إبراهيم عسل  -  ك . شوت
52

  /  2019/11/21 6Q 7م  12:45 يوسف إيهاب بشرى  -  دجلة 53
يوسف هشام سالم72019/11/23م  12:00      علي خالد الزهارنه  -  دجلة

54
/   2019/11/21 علي خالد الزهارنه7م  12:45 علي خالد الزهارنه  عمر محمد القيعي  -  سبورتنج

55
   2019/11/22 عمر محمد القيعي6م  16:00  طه أيمن شافعى  -  دجلة

56
  /  2019/11/21 عبد هللا أحمد صبري  -  االتحاد8م  12:45 57

 عمر سامح فتح هللا  -  طنطا  
58

/ 2019/11/21 عمر سامح فتح هللا1م  13:20  جاسر أحمد صديق  -  دجلة
59

   2019/11/22 أحمد ياسر سرور7م  16:00 أحمد ياسر سرور  أحمد ياسر سرور  -  الصيد
60

  /  2019/11/21 محمد هيثم هديه2م  13:20 عبد هللا إيمن صابر  -  الصيد 61
82019/11/23Q 8م  12:00    أكتوبر6أحمد هاني درويش  -  

62
/ 2019/11/21 محمد هيثم هديه3م  13:20 B Y E أحمد هاني درويش 63

 2019/11/22 محمد هيثم هديه8م  16:00  محمد هيثم هديه  -  دجلة
64

  


