
12-11-2019  حتى  07-11-2019 المفتوحة لإلسكواش الفترة من 1بطولة االتحاد المصرى لالسكواش نظام المسابقات وشئون الالعبين أحمد خالد عطيه  -  شمس128درو   سنه ناشئين13مرحلة تحت  EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش 1 B Y E أحمد خالد عطيه2  عبد هللا عمرو نصار  -  ب. بول
3

  2019/11/08 أحمد خالد عطيهعبد هللا عمرو نصار4م  19:30  B Y E 4
 1م  17:40خالد رضا عبد العاطي  -  الصيد   

5
أحمد خالد عطيه2019/11/09    B Y E 6
خالد رضا عبد العاطيخالد رضا عبد العاطي    عمر أحمد جالل  -  م.بوينت

7
  2019/11/08 B Y E عمر أحمد جالل1م  19:55 8

   Q 1 سيف الدين شريف شلتوت  -  زهور 9
أحمد خالد عطيه12019/11/10م  12:40     B Y E 10

سيف الدين شريف شلتوت    سيف محمد أحمد مصطفى  -  دجلة
11

    2019/11/08 سيف الدين شريف شلتوتسيف محمد أحمد مصطفى2م  19:55  علي سيد علي  -  البرلسى
12

  /   2019/11/08 سيف الدين شريف شلتوت1م  10:00  2م  17:40إمام إمام رمضان  -  شمس
13

  2019/11/09  B Y E 14
ياسين شريف عبدالهاديإمام إمام رمضان    ياسين شريف عبدالهادي  -  الصيد

15
  2019/11/08 B Y E ياسين شريف عبدالهادي3م  19:55 16
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   B Y E 18
 عادل محمد عادل ابراه  -  م.بوينت زين محمد عبد المنعم 

19
   2019/11/08  مصطفى علي بدر  -  هليو زين محمد عبد المنعمعادل محمد عادل ابراه4م  19:55

20
  /  2019/11/08  3م  17:40عمر خالد عبد اللطيف  -  أهلى 2م  10:00

21
B Y E  زين محمد عبد المنعم2019/11/09    22
 ياسين عماد صالح  -  البرلسى عمر خالد عبد اللطيفعمر خالد عبد اللطيف   

23
   2019/11/08  حسن وائل االمير  -  االتحاد حسن وائل االمير1م  20:20

24
  /  2019/11/08 خالد أحمد سراج  -  دجلة خالد أحمد سراج3م  10:00 25

Q 2 22019/11/10م  12:40    B Y E 26
 عمر هاني بدير  -  دجلة خالد أحمد سراج 

27
   2019/11/08  حازم حسام حسوبه  -  قارون خالد أحمد سراجعمر هاني بدير2م  20:20

28
  /  2019/11/08  4م  17:40عمر حسام السبكي  -  سموحة خالد أحمد سراج4م  10:00

29
 2019/11/09  B Y E 30

 نهاد طارق نهاد جمعه  -  معادى أدم محمود حسنعمر حسام السبكي   
31

   2019/11/08  أدم محمود حسن  -  دجلة أدم محمود حسن3م  20:20
32

  / 2019/11/08  1م  10:25
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    B Y E  ياسين وائل عادل  -  ب. بول  محمد أمجد زلط34

35
  2019/11/08 B Y E   محمد أمجد زلطياسين وائل عادل4م  20:20 36

 1م  18:05مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة     
37

B Y E   انس عبد الكريم صالح2019/11/09   38
 حازم وليد عجمي  -  البرلسى  انس عبد الكريم صالحمؤمن علي سعد المصري  

39
  2019/11/08  انس عبد الكريم صالح  -  دجلة  انس عبد الكريم صالح1م  20:45

40
  / 2019/11/08 Q 3  2م  10:25 أحمد حسام شرف  -  الصيد 41

B Y E   إياد هاني خضر32019/11/10م  12:40    42
 مروان هشام علي  -  البرلسى  أحمد حسام شرف  

43
    2019/11/08 B Y E   أحمد حسام شرفمروان هشام علي2م  20:45 44

 2م  18:05إياد هاني خضر  -  االتحاد  إياد هاني خضر     
45

  2019/11/09   B Y E 46
 نور الدين وليد سالم  -  جزيرة  إياد هاني خضرإياد هاني خضر  

47
  2019/11/08  عبدهللا هيثم الزهيري  -  البرلسى  نور الدين وليد سالم3م  20:45

48
  /  2019/11/08  3م  10:25
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   B Y E 50
 أحمد نشأت عبد العزيز  -  االتحاد ياسين تامر علي بانوب 

51
   2019/11/08  عبد هللا تبارك عمران  -  ب. بول عبد هللا تبارك عمرانعبد هللا تبارك عمران4م  20:45

52
  /  2019/11/08  3م  18:05أدم شريف عطيه  -  سموحة 4م  10:25

53
B Y E  عبد هللا تبارك عمران2019/11/09    54
 أكتوبر6مؤمن محمد حسانين  -   مؤمن محمد حسانينأدم شريف عطيه   

55
   2019/11/08 B Y E  مؤمن محمد حسانين1م  21:10 56

يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة عبد هللا تبارك عمران     57
Q 4 42019/11/10م  12:40    B Y E 58

 أنس ممدوح الصغير  -  أهلى يوسف محمود أبو عثمان 
59

   2019/11/08  جون نبيل ماهر دانيال  -  شمس يوسف محمود أبو عثمانأنس ممدوح الصغير2م  21:10
60

  /  2019/11/08  4م  18:05حسين طارق طبوزاده  -  سبورتنج يوسف محمود أبو عثمان1م  10:50
61

 2019/11/09  B Y E 62
 محمد مصطفى الشاذلي  -  ك . شوت حسين طارق طبوزادهحسين طارق طبوزاده 

63
 2019/11/08 B Y E  محمد مصطفى الشاذلي3م  21:10 64
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 علي أحمد فخري  -  البرلسى  

66
/2019/11/08 B Y E  تيمور أحمد بيومي2م  10:50 67

  2019/11/08  حسن محمد المنشاوي  -  هليو حسن محمد المنشاويحسن محمد المنشاوي4م  21:10
68

 1م  18:30يوسف يحيى سعيد  -  شمس    
69

 عمر مجدي محمود فهمي  -  دجلة حسن محمد المنشاوي2019/11/09  
70

/  2019/11/08 B Y E  عمر مجدي محمود فهميعمر مجدي محمود فهمي3م  10:50 71
  2019/11/08  يوسف إيهاب عبداللطيف  -  الصيد يوسف إيهاب عبداللطيف1م  21:35

72
    Q 5 B Y E 73

 عبد هللا عمرو عماره  -  جزيرة حسن محمد المنشاوي12019/11/10م  13:15   
74

B Y E  عبد هللا عمرو عماره   75
    2019/11/08  كريم عصام فوزي  -  سموحة كريم عصام فوزيكريم عصام فوزي2م  21:35

76
B Y E 2م  18:30 علي هاني الشاذلي      77

 علي هاني الشاذلي  -  االتحاد 2019/11/09  
78

B Y E  علي هاني الشاذليعلي هاني الشاذلي   79
  2019/11/08  طه خالد الجارحي  -  ك . شوت طه خالد الجارحي3م  21:35

80
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 زين خالد الشيمي  -  ك . شوت   

82
B Y E   زين خالد الشيمي  83

   2019/11/08  صهيب جمال سليمان  -  البرلسى  زين خالد الشيميصهيب جمال سليمان4م  21:35
84

 3م  18:30محمد ماجد محمود محمد  -  م.بوينت      
85

 عبد الرحمن أحمد صادق  -  دجلة  عمر إيهاب الديب2019/11/09   
86

/   2019/11/08 B Y E   عمر إيهاب الديبمحمد ماجد محمود محمد4م  10:50 87
   2019/11/08  عمر إيهاب الديب  -  ب. بول  عمر إيهاب الديب1م  22:00

88
B Y E  عمر إيهاب الديب     89

Q 6  22019/11/10م  13:15    محمود محمد محمود  -  نيوجيزة
90

B Y E   محمود محمد محمود  91
   2019/11/08  فراس الباشق التقاوي  -  سموحة  فراس الباشق التقاويفراس الباشق التقاوي2م  22:00

92
B Y E 4م  18:30  مؤمن تامر المغازي     93

 مؤمن تامر المغازي  -  شمس  2019/11/09 
94

B Y E   مؤمن تامر المغازيمؤمن تامر المغازي  95
 2019/11/08  سيف حازم الجزار  -  دجلة  سيف حازم الجزار3م  22:00

96
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 نديم محمد الركيب  -  هليو  

B Y E  نديم محمد الركيب98 99
  2019/11/08  أحمد طارق رزق  -  االتحاد أحمد طارق رزقأحمد طارق رزق4م  22:00

100
B Y E 1م  18:55     101

 هشام عمرو مسعود سيد  -  البرلسى أحمد طارق رزق2019/11/09  
102

B Y E  عمر طارق الغزاويهشام عمرو مسعود سيد   103
  2019/11/08  عمر طارق الغزاوي  -  الصيد عمر طارق الغزاوي1م  22:25

104
    Q 7 B Y E 105

 شهاب اشرف يوسف محمد  -  معادى محمد يحيى سباعي32019/11/10م  13:15   
106

B Y E  شهاب اشرف يوسف محمد   107
    2019/11/08  محمد وليد الهادي  -  االتحاد شهاب اشرف يوسف محمدمحمد وليد الهادي2م  22:25

108
B Y E 2م  18:55 محمد يحيى سباعي      109

 أحمد عاصم زهران  -  ك . شوت 2019/11/09  
110

B Y E  محمد يحيى سباعيأحمد عاصم زهران   111
  2019/11/08  محمد يحيى سباعي  -  شمس محمد يحيى سباعي3م  22:25

112
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 مالك عمرو الندري  -  م.بوينت 

114
B Y E مالك عمرو الندري  115

   2019/11/08 مالك أيمن أبو زهرهمالك أيمن أبو زهره4م  22:25  مالك أيمن أبو زهره  -  ب. بول
116

 3م  18:55سيف وائل الشيخ  -  ب. بول    
117

سيف وائل الشيخ2019/11/09     عمر إيمن شوشه  -  معادى
118

/   2019/11/08 سيف وائل الشيخسيف وائل الشيخ1م  11:15  B Y E 119
   2019/11/08 مروان إيمن محمود1م  22:50  مروان إيمن محمود  -  الجيش

120
يس هيثم عبد الحميد     أحمد وائل حامد  -  ك . شوت 121

42019/11/10Q 8م  13:15    ياسين سعيد المتولي  -  دجلة
122

/ 2019/11/08 B Y E أحمد وائل حامد2م  11:15 123
   2019/11/08 أحمد عبد الحميد عطاأحمد عبد الحميد عطا2م  22:50  أحمد عبد الحميد عطا  -  زهور

124
يس هيثم عبد الحميد      4م  18:55يوسف لؤي حجاج  -  م.بوينت

125
 2019/11/09  أحمد محمد علي  -  زقازيق

126
/ 2019/11/08 يس هيثم عبد الحميدأحمد محمد علي3م  11:15  B Y E 127

 2019/11/08 يس هيثم عبد الحميد3م  22:50  يس هيثم عبد الحميد  -  ب. بول
128

  


