
نظام المسابقات وشئون الالعبين

28-8-2019  حتى  22-8-2019بطولة نادى بالك بول المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

256درو 

إياد محمد داود  -  سموحة 1

B Y E
إياد محمد داود2 

 
عمر إيهاب الديب  -  ب. بول

 
3 2019/08/23 1م  09:30

إياد محمد داودعمر إيهاب الديب

 
4 أحمد عبد الحميد عطا  -  زهور

  /2019/08/22 2م  12:10

  
عمر أحمد بيومي  -  دجلة

1م  09:30
5

 2019/08/24
إياد محمد داود

 
6 رضوان أحمد رضوان  -  سموحة

/ 2019/08/22 3م  12:10

رضوان أحمد رضوانرضوان أحمد رضوان

ياسين وائل الشواف  -  زهور
 

7  2019/08/23 2م  09:30
محمد خالد محمد

8 محمد خالد محمد  -  م.بوينت
  / 2019/08/22 4م  12:10

8م  18:00 إياد محمد داود
B Y E 9

  2019/08/24

10 حسن أحمد القناديلي  -  الصيد
  

حسن أحمد القناديلي

 
أحمد حسام شرف  -  الصيد

 
11   2019/08/23 3م  09:30

حسن أحمد القناديليأحمد حسام شرف

 
12 عمر أحمد جالل  -  م.بوينت

  /  2019/08/22 5م  12:10
علي تامر جمال منصور

  
B Y E

2م  09:30
13

 2019/08/24

 
14 علي تامر جمال منصور  -  الصيد

 
علي تامر جمال منصورعلي تامر جمال منصور

ياسين محمد أمين  -  زهور
 

15  2019/08/23 4م  09:30
أحمد محمد رضا

16 أحمد محمد رضا  -  دجلة
  /  2019/08/22 12019/08/25م  612:55م  12:10

إياد محمد داود
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B Y E 17
  

18 كريم علي عزام  -  ب. بول
 

كريم علي عزام
 

 
عمرو محمد عنتر  -  زهور

 
19  2019/08/23 5م  09:30

كريم علي عزامأدهم مدحت عوني
 

 
20 أدهم مدحت عوني  -  أهلى

  / 2019/08/22  7م  12:10

  
B Y E

3م  09:30
21

  2019/08/24
كريم علي عزام

 

 
22 أحمد محمد رميح  -  طنطا

  
زياد حازم السالبأحمد محمد رميح

 

يوسف محمد احمد سالم  -  دجلة
 

23   2019/08/23 6م  09:30

زياد حازم السالب
 

كريم علي عزام 24 زياد حازم السالب  -  هليو
  /  2019/08/22  8م  12:10

9م  18:00 
B Y E 25

 2019/08/24 

26 حمزة ايهاب الزربه  -  سبورتنج
 

حمزة ايهاب الزربه
 

 
مالك شريف خليل  -  هليو

 
27  2019/08/23 7م  09:30

مالك شريف خليلمالك شريف خليل
 

 
28 عمرو خالد شافعي  -  االتحاد

  / 2019/08/22 9م  12:10
يوسف شريف الوابوري

 

  
B Y E

4م  09:30
29

2019/08/24 

  
30 يوسف شريف الوابوري  -  شمس

 
يوسف شريف الوابورييوسف شريف الوابوري

 

ياسين عماد صالح  -  البرلسى
 

31   2019/08/23 8م  09:30

محمد يحيى سباعي
 

32 محمد يحيى سباعي  -  شمس 
  /2019/08/22  10م  12:10
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B Y E 33
   

يوسف أحمد طلب34 يوسف أحمد طلب  -  دجلة
  

 
مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة

 
35 2019/08/23 9م  09:30

يوسف أحمد طلبسيف حازم الجزار
  

 
36 سيف حازم الجزار  -  دجلة

  /2019/08/22   11م  12:10

  
يوسف محمد عزوز  -  دجلة

5م  09:30
37

 2019/08/24
يوسف أحمد طلب

  

 
38 عمر خالد عبد العاطي  -  هليو

/ 2019/08/22 12م  12:10
يوسف محمد عزوزيوسف محمد عزوز

  

فارس شريف بارتلت  -  هليو
 

39  2019/08/23 10م  09:30

عمر ناصر السيد
  

40 عمر ناصر السيد  -  المنيا
  / 2019/08/22   13م  12:10

10م  18:00 يوسف أحمد طلب
B Y E 41

  2019/08/24  

42 سيف الدين محمد عوضين  -  زهور
  

سيف الدين محمد عوضين
  

 
مالك عمرو الندري  -  م.بوينت

 
43   2019/08/23 11م  09:30

سيف الدين محمد عوضينمالك أيمن أبو زهره
  

 
44 مالك أيمن أبو زهره  -  ب. بول

  /  2019/08/22 14م  12:10
سيف الدين محمد عوضين

  

  
حسين طارق طبوزاده  -  سبورتنج

6م  09:30
45

 2019/08/24  

 
46 أحمد باهر الدمهوجي  -  زهور

/ 2019/08/22 1م  12:40
عبد هللا إيمن صابرأحمد باهر الدمهوجي

  

أحمد طارق بالي  -  سبورتنج
 

47  2019/08/23 12م  09:30
يوسف أحمد طلب عبد هللا إيمن صابر

  

48 عبد هللا إيمن صابر  -  الصيد
  /  2019/08/22  22019/08/25م  212:55م  12:40
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B Y E 49
  

50 مازن أحمد حسين عوض  -  سموحة
 

مازن أحمد حسين عوض
 

 
عمر محمد القيعي  -  سبورتنج

 
51  2019/08/23 13م  09:30

عمر محمد القيعيعمر محمد القيعي
 

 
52 محمود محمد محمود  -  نيوجيزة

  / 2019/08/22  3م  12:40

  
B Y E

7م  09:30
53

  2019/08/24
عمر محمد القيعي

 

 
54 علي عزت مرسي  -  ب. بول

  
علي عزت مرسيعلي عزت مرسي

 

هشام عمرو مسعود سيد  -  البرلسى
 

55   2019/08/23 14م  09:30

عمر شريف فهيم
 

ياسين إيمن مهنا 56 عمر شريف فهيم  -  أهلى
  /  2019/08/22  4م  12:40

11م  18:00 
B Y E 57

 2019/08/24 

58 محمد حسام أبو ديب  -  طنطا
 

محمد حسام أبو ديب
 

 
حسن عمرو عبدالفتاح  -  هليو

 
59  2019/08/23 1م  10:00

ياسين إيمن مهناياسين إيمن مهنا
 

 
60 ياسين إيمن مهنا  -  سبورتنج

  / 2019/08/22 5م  12:40
ياسين إيمن مهنا

 

  
B Y E

8م  09:30
61

2019/08/24 

 
أدهم محمد المصلحىأدهم محمد المصلحى62 أدهم محمد المصلحى  -  دجلة

 

عمر طارق فرها  -  ب.المحلة
 

63 2019/08/23 2م  10:00

زياد محمد الشرقاوي
 

64 زياد محمد الشرقاوي  -  ب. بول
  /2019/08/22  6م  12:40
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B Y E 65
   

محمد مصطفى الشرشابي66 محمد مصطفى الشرشابي  -  شمس
  

 
محمد صالح عباس  -  سبورتنج

 
67 2019/08/23 3م  10:00

محمد مصطفى الشرشابيمحمد صالح عباس
  

 
68 عمر خالد عبد اللطيف  -  أهلى

  /2019/08/22   7م  12:40

  
يوسف محمود سليمان  -  االتحاد

9م  09:30
69

 2019/08/24
محمد مصطفى الشرشابي

  

 
70 أدهم عمرو إسماعيل  -  دجلة

/ 2019/08/22 8م  12:40
أدهم عمرو إسماعيلأدهم عمرو إسماعيل

  

عمر محمد عوض  -  بورسعيد
 

71  2019/08/23 4م  10:00

محمد زياد خليل
  

72 محمد زياد خليل  -  معادى
  / 2019/08/22   9م  12:40

12م  18:00 محمد مصطفى الشرشابي
B Y E 73

  2019/08/24  

74 فارس وليد خيري عليوه  -  االتحاد
  

فارس وليد خيري عليوه
  

 
3محمد احمد محمد حسن  -  مجمع 

 
75   2019/08/23 5م  10:00

فارس وليد خيري عليوهعبد هللا حسن الصاوي
  

 
76 عبد هللا حسن الصاوي  -  ب. بول

  /  2019/08/22 10م  12:40
فارس وليد خيري عليوه

  

  
زياد محمد جمال الدين  -  زهور

10م  09:30
77

 2019/08/24  

 
78 يوسف محمود أبو عثمان  -  ب.المحلة

/ 2019/08/22 11م  12:40
يوسف محمود أبو عثمانيوسف محمود أبو عثمان

  

حمزه محمد مرعي  -  هليو
 

79  2019/08/23 6م  10:00

حمزه محمد مرعي
  

80 أدم أحمد جالل  -  النصر
  /  2019/08/22 32019/08/25م  1212:55م  12:40

محمد مصطفى الشرشابي
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B Y E 81
    

82 عمر محمد بسطاوى  -  دجلة
 

عمر محمد بسطاوى
   

 
ياسين أحمد سميح  -  البرلسى

 
83  2019/08/23 7م  10:00

عمر محمد بسطاوىسيف الدين الشناوي
   

 
84 سيف الدين الشناوي  -  سموحة

  / 2019/08/22    13م  12:40

  
كريم عصام فوزي  -  سموحة

11م  09:30
85

  2019/08/24
عمر محمد بسطاوى

   

 
86 3اسامة ايمن انيس  -  مجمع 

/  2019/08/22 14م  12:40
ياسين محمد االطمساسامة ايمن انيس

   

مصطفى أسامه السيد  -  ب. بول
 

87   2019/08/23 8م  10:00

ياسين محمد االطمس
   

عمر محمد بسطاوى 88 ياسين محمد االطمس  -  أهلى
  /  2019/08/22    1م  13:10

13م  18:00 
B Y E 89

 2019/08/24   

90 عمر خالد الديب  -  زهور
 

عمر خالد الديب
   

 
ياسين شريف بحيري  -  زهور

 
91  2019/08/23 9م  10:00

عمر خالد الديبمحمد مصطفى الشاذلي
   

 
92 محمد مصطفى الشاذلي  -  ك . شوت

  / 2019/08/22 2م  13:10
عمر هاني عبد الخالق

   

  
أدهم وائل عبد العظيم  -  الصيد

12م  09:30
93

2019/08/24   

 
94 سليم وجدي البطران  -  معادى

/2019/08/22 3م  13:10
عمر هاني عبد الخالقأدهم وائل عبد العظيم

   

دانيال شريف بقطر  -  شمس
 

95 2019/08/23 10م  10:00

عمر هاني عبد الخالق
   

96 عمر هاني عبد الخالق  -  الصيد
  /2019/08/22    4م  13:10
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B Y E 97
   

كريس البير نقوال98 كريس البير نقوال  -  سموحة
   

 
باسل شريف القناوي  -  االتحاد

 
99 2019/08/23 11م  10:00

كريس البير نقوالأسر هيثم الدمرداش
  

 
100 أسر هيثم الدمرداش  -  شمس

  /2019/08/22   5م  13:10

  
يحيى أحمد نور  -  طنطا

13م  09:30
101

 2019/08/24
كريس البير نقوال

  

 
102 عمر مجدي محمود فهمي  -  دجلة

/ 2019/08/22 6م  13:10
تيم تامر عدلي منصوريحيى أحمد نور

  

تيم تامر عدلي منصور  -  الصيد
 

103  2019/08/23 12م  10:00

تيم تامر عدلي منصور
  

104 ياسين وائل هالل  -  سموحة
  / 2019/08/22   7م  13:10

14م  18:00 كريس البير نقوال
B Y E 105

  2019/08/24  

106 اسامة السيد محمد  -  دجلة
  

اسامة السيد محمد
  

 
حسن محمد جاد  -  بورسعيد

 
107   2019/08/23 13م  10:00

اسامة السيد محمدعبد الرحمن محمد أحمد
  

 
108 عبد الرحمن محمد أحمد  -  شمس

  /  2019/08/22 8م  13:10
اسامة السيد محمد

  

  
أدم شريف عطيه  -  سموحة

14م  09:30
109

 2019/08/24  

 
110 مصطفى شريف الشعراوي  -  زهور

/ 2019/08/22 9م  13:10
مصطفى شريف الشعراويمصطفى شريف الشعراوي

  

علي أحمد فخري  -  البرلسى
 

111  2019/08/23 14م  10:00
كريس البير نقوال يوسف عمرو بوادي

  

112 يوسف عمرو بوادي  -  طنطا
  /  2019/08/22  42019/08/25م  1012:55م  13:10
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B Y E 113
  

114 كريم سامح عادل  -  ب. بول
 

كريم سامح عادل
 

 
حازم وليد عجمي  -  البرلسى

 
115  2019/08/23 1م  10:30

كريم سامح عادلسيف الدين شريف شلتوت
 

 
116 سيف الدين شريف شلتوت  -  زهور

  / 2019/08/22  11م  13:10

  
B Y E

1م  10:00
117

  2019/08/24
كريم سامح عادل

 

 
118 عمر محمد خليل يوسف  -  ب. بول

  
عمر محمد خليل يوسفعمر محمد خليل يوسف

 

محمد جمال عابدين  -  سموحة
 

119   2019/08/23 2م  10:30

محمد جمال عابدين
 

كريم سامح عادل 120 باسم عمرو الصعيدي  -  طنطا
  /  2019/08/22  12م  13:10

15م  18:00 
B Y E 121

 2019/08/24 

122 يوسف أشرف شلبي  -  االتحاد
 

يوسف أشرف شلبي
 

 
عبد هللا عمرو عماره  -  جزيرة

 
123  2019/08/23 3م  10:30

يوسف أشرف شلبيعبد هللا عمرو عماره
 

 
124 كريم عمرو ماجوره  -  ب. بول

  / 2019/08/22 13م  13:10
يوسف أشرف شلبي

 

  
B Y E

2م  10:00
125

2019/08/24 

 
أحمد خالد عطيهأحمد خالد عطيه126 أحمد خالد عطيه  -  شمس

 

يس محمد علي الروضي  -  المنيا
 

127 2019/08/23 4م  10:30

عمر طارق الغزاوي
 

128 عمر طارق الغزاوي  -  الصيد
  /2019/08/22  14م  13:10
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حسن عمرو الخطيب  -  زهور 129
  

130 عز الدين إكرام النصر  -  زهور
/2019/08/22 1م  13:40

عز الدين إكرام النصر
 

 
B Y E

 
131 2019/08/23 5م  10:30

احمد طه البربرياحمد طه البربري
 

 
132 احمد طه البربري  -  ب. بول

  

  
أدم أمير خلف  -  رواد

3م  10:00
133

 2019/08/24
احمد طه البربري

 

 
134 يحيى نادر جالل  -  شمس

/ 2019/08/22 2م  13:40
أدهم محمد المندوهأدم أمير خلف

 

B Y E
 

135  2019/08/23 6م  10:30

أدهم محمد المندوه
 

136 أدهم محمد المندوه  -  ب. بول
   

1م  18:35 آدم محمد حول
عمر هاني بدير  -  دجلة 137

  2019/08/24 

138 آدم محمد حول  -  أهلى
/  2019/08/22 3م  13:40

آدم محمد حول
 

 
B Y E

 
139   2019/08/23 7م  10:30

آدم محمد حولعمر أحمد سعيد
 

 
140 عمر أحمد سعيد  -  سبورتنج

   
آدم محمد حول

 

  
مروان عالء االشول  -  دجلة

4م  10:00
141

 2019/08/24 

 
142 إبراهيم إسالم أبوريه  -  طنطا

/ 2019/08/22 4م  13:40
احمد سامح الخطيبإبراهيم إسالم أبوريه

 

B Y E
 

143  2019/08/23 8م  10:30

احمد سامح الخطيب
 

144 احمد سامح الخطيب  -  دجلة
52019/08/25م  12:55   

يوسف صالح نبيه طه
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256درو 

محمد رامي أحمد  -  بورسعيد 145
   

146 يوسف مدحت شكري  -  دجلة
/ 2019/08/22 5م  13:40

يوسف مدحت شكري
  

 
B Y E

 
147  2019/08/23 9م  10:30

علي محمد العباسيعلي محمد العباسي
  

 
148 علي محمد العباسي  -  ب. بول

    

  
كريم سامح السيد  -  بورسعيد

5م  10:00
149

  2019/08/24
علي محمد العباسي

  

 
150 يوسف طارق حمدي  -  ب. بول

/  2019/08/22 6م  13:40
كريم عمرو رفيعيوسف طارق حمدي

  

B Y E
 

151   2019/08/23 10م  10:30

كريم عمرو رفيع
  

يوسف صالح نبيه طه 152 كريم عمرو رفيع  -  ب. بول
     

2م  18:35 
جاسر محمد الجوهرى  -  رواد 153

 2019/08/24  

154 أكتوبر6حمزه أحمد عبد العزيز  -  
/ 2019/08/22 7م  13:40

حمزه أحمد عبد العزيز
  

 
عبد الرحمن أحمد صادق  -  دجلة

 
155  2019/08/23 11م  10:30

علي ماجد الطنطاويعلي ماجد الطنطاوي
  

 
156 علي ماجد الطنطاوي  -  ب. بول

 / 2019/08/22 8م  13:40
يوسف صالح نبيه طه

  

  
يوسف اشرف ابو الفتوح  -  دجلة

6م  10:00
157

2019/08/24  

 
158 خالد أحمد سراج  -  دجلة

/2019/08/22 9م  13:40
يوسف صالح نبيه طهخالد أحمد سراج

  

B Y E
 

159 2019/08/23 12م  10:30

يوسف صالح نبيه طه
  

160 يوسف صالح نبيه طه  -  أهلى
   



نظام المسابقات وشئون الالعبين
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  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

256درو 

مروان إيمن محمود  -  الجيش 161
    

162 أحمد مراد فاروق  -  دجلة
/2019/08/22 10م  13:40

مروان إيمن محمود
   

 
B Y E

 
163 2019/08/23 13م  10:30

علي أسامه السيدعلي أسامه السيد
   

 
164 علي أسامه السيد  -  شمس

    

  
ياسين شريف عبدالهادي  -  الصيد

7م  10:00
165

 2019/08/24
علي أسامه السيد

   

 
166 طه خالد الجارحي  -  ك . شوت

/ 2019/08/22 11م  13:40
عبد الرحمن محمد كاملطه خالد الجارحي

   

B Y E
 

167  2019/08/23 14م  10:30

عبد الرحمن محمد كامل
   

168 عبد الرحمن محمد كامل  -  ب. بول
     

3م  18:35 علي أسامه السيد
أحمد عاصم زهران  -  ك . شوت 169

  2019/08/24   

170 علي محمد فتحي محمد  -  طنطا
/  2019/08/22 12م  13:40

علي محمد فتحي محمد
   

 
نور الدين وليد سالم  -  جزيرة

 
171   2019/08/23 1م  11:00

أحمد علي عبد الرحيمأحمد علي عبد الرحيم
   

 
172 أحمد علي عبد الرحيم  -  شمس

 /  2019/08/22 13م  13:40
يوسف وليد محمد

   

  
عبدالمنعم محمد دسوقي  -  طنطا

8م  10:00
173

 2019/08/24   

 
174 أحمد محمد عبد الجواد  -  رواد

/ 2019/08/22 14م  13:40
يوسف وليد محمدأحمد محمد عبد الجواد

   

B Y E
 

175  2019/08/23 2م  11:00
مروان محمود عسل يوسف وليد محمد

   

176 يوسف وليد محمد  -  ب. بول
  62019/08/25م  12:55   



نظام المسابقات وشئون الالعبين
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256درو 

محمد أحمد النويهي  -  االتحاد 177
   

178 ياسين تامر علي بانوب  -  ب. بول
/ 2019/08/22 1م  14:10

ياسين تامر علي بانوب
  

 
مروان محمود عسل  -  أهلى

 
179  2019/08/23 3م  11:00

مروان محمود عسلمروان محمود عسل
  

 
180 شهاب اشرف يوسف محمد  -  معادى

 / 2019/08/22   2م  14:10

  
سليم خالد عماره  -  سموحة

9م  10:00
181

  2019/08/24
مروان محمود عسل

  

 
182 إياد هاني خضر  -  االتحاد

/  2019/08/22 3م  14:10
يس إيمن بيوميإياد هاني خضر

  

B Y E
 

183   2019/08/23 4م  11:00

يس إيمن بيومي
  

مروان محمود عسل 184 يس إيمن بيومي  -  ب. بول
     

4م  18:35 
علي زياد فايد  -  ب. بول 185

 2019/08/24  

186 مهدي محمد كرم  -  معادى
/ 2019/08/22 4م  14:10

مهدي محمد كرم
  

 
B Y E

 
187  2019/08/23 5م  11:00

هاشم أسامه غنيمهاشم أسامه غنيم
  

 
188 هاشم أسامه غنيم  -  معادى

  
ياسين أحمد ياقوت

  

  
عيسى عمرو عيسى  -  دجلة

10م  10:00
189

2019/08/24  

 
190 ياسين وائل عادل  -  ب. بول

/2019/08/22 5م  14:10
ياسين أحمد ياقوتياسين وائل عادل

  

B Y E
 

191 2019/08/23 6م  11:00

ياسين أحمد ياقوت
  

192 ياسين أحمد ياقوت  -  دجلة
   



نظام المسابقات وشئون الالعبين
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256درو 

3إبراهيم محمد ثروت  -  مجمع  193
  

194 3ادم حسام نبيل محمد  -  مجمع 
/2019/08/22 6م  14:10

ادم حسام نبيل محمد
  

 
3مصطفي محمد مصطفي باز  -  مجمع 

 
195 2019/08/23 7م  11:00

زين الدين شريف يوسفزين الدين شريف يوسف
 

 
196 زين الدين شريف يوسف  -  سموحة

 /2019/08/22  7م  14:10

  
يوسف محمد الفرماوي  -  شمس

11م  10:00
197

 2019/08/24
ياسين إسالم المليجي

 

 
198 عادل محمد عادل ابراه  -  م.بوينت

/ 2019/08/22 8م  14:10
ياسين إسالم المليجييوسف محمد الفرماوي

 

B Y E
 

199  2019/08/23 8م  11:00

ياسين إسالم المليجي
 

200 ياسين إسالم المليجي  -  ك . شوت
   

5م  18:35 مينا وسيم يوسف أنيس
محمد وليد الهادي  -  االتحاد 201

  2019/08/24 

202 يحيى محمد عبد اللطيف  -  طنطا
/  2019/08/22 9م  14:10

يحيى محمد عبد اللطيف
 

 
أحمد شريف سرور  -  سبورتنج

 
203   2019/08/23 9م  11:00

يوسف كريم السيد حسينيوسف كريم السيد حسين
 

 
204 يوسف كريم السيد حسين  -  الصيد

 /  2019/08/22 10م  14:10
مينا وسيم يوسف أنيس

 

  
أحمد محمد مرسي  -  دجلة

12م  10:00
205

 2019/08/24 

 
206 ياسين خالد فخرى  -  سبورتنج

/ 2019/08/22 11م  14:10
مينا وسيم يوسف أنيسأحمد محمد مرسي

 

B Y E
 

207  2019/08/23 10م  11:00

مينا وسيم يوسف أنيس
 

208 مينا وسيم يوسف أنيس  -  سموحة
72019/08/25م  12:55   

مينا وسيم يوسف أنيس
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256درو 

إسماعيل أسامه المعتز  -  الصيد 209
   

210 زياد محمد مسعد حسان  -  سموحة
/ 2019/08/22 12م  14:10

زياد محمد مسعد حسان
  

 
زين خالد الشيمي  -  ك . شوت

 
211  2019/08/23 11م  11:00

يوسف محمد محموديوسف محمد محمود
  

 
212 يوسف محمد محمود  -  ب. بول

 / 2019/08/22   13م  14:10

  
أحمد طارق رزق  -  االتحاد

13م  10:00
213

  2019/08/24
عمر محمد خلف

  

 
214 علي مدحت محمد الديب  -  ك . شوت

/  2019/08/22 14م  14:10
عمر محمد خلفأحمد طارق رزق

  

B Y E
 

215   2019/08/23 12م  11:00

عمر محمد خلف
  

عمر محمد خلف 216 عمر محمد خلف  -  ك . شوت
     

6م  18:35 
ياسين هشام ثابت  -  معادى 217

 2019/08/24  

218 عمر شريف حنفي  -  هليو
/ 2019/08/22 1م  14:40

ياسين هشام ثابت
  

 
عمر محمد عبد المنعم  -  ك . شوت

 
219  2019/08/23 13م  11:00

مصطفى تامر الكورانيمصطفى تامر الكوراني
  

 
220 مصطفى تامر الكوراني  -  طنطا

 / 2019/08/22 2م  14:40
ياسين وليد زكي

  

  
مصطفى وائل كامل  -  بورسعيد

14م  10:00
221

2019/08/24  

 
222 خالد رضا عبد العاطي  -  الصيد

/2019/08/22 3م  14:40
ياسين وليد زكيخالد رضا عبد العاطي

  

B Y E
 

223 2019/08/23 14م  11:00

ياسين وليد زكي
  

224 ياسين وليد زكي  -  سموحة
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256درو 

علي محمد إبراهيم  -  البرلسى 225
  

226 حمزه محمد البسطويسي  -  طنطا
/2019/08/22 4م  14:40

حمزه محمد البسطويسي
  

 
B Y E

 
227 2019/08/23 1م  11:30

محمد أمجد زلطمحمد أمجد زلط
 

 
228 محمد أمجد زلط  -  طنطا

  

  
خالد وليد جمعه  -  دجلة

1م  10:30
229

 2019/08/24
كريم معتز عياد

 

 
230 ياسين أحمد شوقي  -  دجلة

/ 2019/08/22 5م  14:40
كريم معتز عيادخالد وليد جمعه

 

B Y E
 

231  2019/08/23 2م  11:30

كريم معتز عياد
 

232 كريم معتز عياد  -  ب. بول
   

7م  18:35 أحمد نادر عبد الرحيم
أكتوبر6مؤمن محمد حسانين  -   233

  2019/08/24 

234 يوسف إيهاب عبداللطيف  -  الصيد
/  2019/08/22 6م  14:40

يوسف إيهاب عبداللطيف
 

 
B Y E

 
235   2019/08/23 3م  11:30

بالل أحمد المراسيبالل أحمد المراسي
 

 
236 بالل أحمد المراسي  -  معادى

   
أحمد نادر عبد الرحيم

 

  
محمود حمدي رفعت  -  المنيا

2م  10:30
237

 2019/08/24 

 
238 سيف الدين رفاعي  -  أهلى

/ 2019/08/22 7م  14:40
أحمد نادر عبد الرحيمسيف الدين رفاعي

 

B Y E
 

239  2019/08/23 4م  11:30
علي أحمد صفوت صيام أحمد نادر عبد الرحيم

 

240 أحمد نادر عبد الرحيم  -  سبورتنج
82019/08/25م  12:55   
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256درو 

مروان هشام علي  -  البرلسى 241
 

242 زين محمد عبد المنعم  -  دجلة
/ 2019/08/22 8م  14:40

زين محمد عبد المنعم

 
B Y E

 
243  2019/08/23 5م  11:30

علي أحمد رضوانعلي أحمد رضوان

 
244 علي أحمد رضوان  -  االتحاد

  

  
سيف الدين أحمد دهشان  -  دجلة

3م  10:30
245

  2019/08/24
يوسف أحمد سرحان

 
246 هاني أحمد رفعت  -  دجلة

/  2019/08/22 9م  14:40

يوسف أحمد سرحانسيف الدين أحمد دهشان

B Y E
 

247   2019/08/23 6م  11:30
يوسف أحمد سرحان

علي أحمد صفوت صيام 248 يوسف أحمد سرحان  -  الصيد
   

8م  18:35 
صهيب جمال سليمان  -  البرلسى 249

 2019/08/24

250 محمد وسام الشرشابي  -  م.بوينت
/ 2019/08/22 10م  14:40

محمد وسام الشرشابي

 
عمر احمد سيد محمد  -  الصيد

 
251  2019/08/23 7م  11:30

يس هيثم عبد الحميديس هيثم عبد الحميد

 
252 يس هيثم عبد الحميد  -  ب. بول

 / 2019/08/22 11م  14:40
علي أحمد صفوت صيام

  
علي أحمد رحمه  -  أهلى

4م  10:30
253

2019/08/24

 
254 مايكل بيتر فايز  -  هليو

/2019/08/22 12م  14:40

علي أحمد صفوت صيامعلي أحمد رحمه

B Y E
 

255 2019/08/23 8م  11:30
علي أحمد صفوت صيام

256 علي أحمد صفوت صيام  -  جزيرة
 


