
نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

128درو 

ياسين إيمن مهنا  -  سبورتنج 1

 
B Y E ياسين إيمن مهنا2

علي محمد فتحي محمد  -  طنطا
 

3  2019/09/19 1م  14:50
ياسين إيمن مهناعلي محمد فتحي محمد

 
B Y E 4

   

حمزه محمد مرعي  -  هليو
 5م  10:40

5
  2019/09/20

ياسين إيمن مهنا

 
B Y E 6

  
عمرو خالد شافعيحمزه محمد مرعي

عمرو خالد شافعي  -  االتحاد
 

7  2019/09/19 2م  14:50
عمرو خالد شافعي

 
B Y E 8

   

مصطفى شريف الشعراوي  -  زهور 9
62019/09/20م  19:55   

ياسين إيمن مهنا

 
B Y E 10

  
مصطفى شريف الشعراوي

ياسين خالد فخرى  -  سبورتنج
 

11    2019/09/19 3م  14:50
مصطفى شريف الشعراويياسين خالد فخرى

 
B Y E 12

     
عمر أحمد سعيد

عمر أحمد سعيد  -  سبورتنج
 6م  10:40

13
  2019/09/20

 
B Y E 14

  
عمر أحمد سعيدعمر أحمد سعيد

مايكل بيتر فايز  -  هليو
 

15  2019/09/19 4م  14:50
مايكل بيتر فايز

 
B Y E 16
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سيف الدين محمد عوضين  -  زهور 17
  

 B Y E 18
 

سيف الدين محمد عوضين
 

محمد إيمن مبروك  -  دجلة
 

19   2019/09/19 5م  14:50

عمر عبد الخالق السيدعمر عبد الخالق السيد
 

20 عمر عبد الخالق السيد  -  سبورتنج
  /  2019/09/19  2م  10:00

عمر شريف فهيم  -  أهلى
 1م  11:10

21
   2019/09/20

عمر عبد الخالق السيد
 

 B Y E 22
   

عمر شريف فهيمعمر شريف فهيم
 

كريم عصام فوزي  -  سموحة
 

23   2019/09/19 6م  14:50

كريم عصام فوزي
 

 B Y E 24
    

عمر عبد الخالق السيد
 

محمد صالح عباس  -  سبورتنج 25
 12019/09/20م  20:30  

 B Y E 26
 

محمد صالح عباس
 

أحمد عبد الحميد عطا  -  زهور
 

27   2019/09/19 1م  15:20

محمد صالح عباسأحمد عبد الحميد عطا
 

 B Y E 28
    

محمد صالح عباس
 

أحمد طارق رزق  -  االتحاد
 2م  11:10

29
 2019/09/20 

 B Y E 30
   

سليم خالد عمارهأحمد طارق رزق
 

سليم خالد عماره  -  سموحة
 

31   2019/09/19 2م  15:20

سليم خالد عماره
 

 B Y E 32
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عمر محمد القيعي  -  سبورتنج 33
   

 B Y E عمر محمد القيعي34
  

باسل شريف القناوي  -  االتحاد
 

35  2019/09/19 3م  15:20

عمر محمد القيعيباسل شريف القناوي
  

 B Y E 36
     

سيف حازم الجزار  -  دجلة
 3م  11:10

37
  2019/09/20

عمر محمد القيعي
  

 B Y E 38
  

سيف حازم الجزارسيف حازم الجزار
  

فارس شريف بارتلت  -  هليو
 

39  2019/09/19 4م  15:20

فارس شريف بارتلت
  

 B Y E 40
     

رضوان أحمد رضوان  -  سموحة 41
22019/09/20م  20:30   

رضوان أحمد رضوان
  

 B Y E 42
  

رضوان أحمد رضوان
  

علي هاني الشاذلي  -  االتحاد
 

43    2019/09/19 5م  15:20

رضوان أحمد رضوانعلي هاني الشاذلي
  

44 عبد هللا محمد نصر  -  طنطا
  /   2019/09/19 3م  10:00

رضوان أحمد رضوان
  

إبراهيم إسالم أبوريه  -  طنطا
 4م  11:10

45
  2019/09/20  

 B Y E 46
  

إبراهيم إسالم أبوريهإبراهيم إسالم أبوريه
  

أحمد شريف سرور  -  سبورتنج
 

47  2019/09/19 6م  15:20

أحمد شريف سرور
  

 B Y E 48
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زين الدين شريف يوسف  -  سموحة 49
  

 B Y E 50
 

زين الدين شريف يوسف
 

حمزة ايهاب الزربه  -  سبورتنج
 

51   2019/09/19 1م  15:50

حمزة ايهاب الزربهحمزة ايهاب الزربه
 

 B Y E 52
     

أحمد محمد رميح  -  طنطا
 5م  11:10

53
   2019/09/20

حمزة ايهاب الزربه
 

 B Y E 54
   

أحمد محمد رميحأحمد محمد رميح
 

أحمد عمرو أدم  -  طنطا
 

55   2019/09/19 2م  15:50

أحمد عمرو أدم
 

56 عبدالرحمن خالد عماره  -  سموحة
  /  2019/09/19 4م  10:00

حمزة ايهاب الزربه
 

علي أحمد رحمه  -  أهلى 57
 32019/09/20م  20:30  

 B Y E 58
 

علي أحمد رحمه
 

كريم محمود جابر  -  االتحاد
 

59   2019/09/19 3م  15:50

علي أحمد رحمهكريم محمود جابر
 

60 يوسف معتز ابراهيم  -  قناة.س
  /  2019/09/19 5م  10:00

جابرييل البرت فايز
 

يحيى أحمد نور  -  طنطا
 6م  11:10

61
 2019/09/20 

 B Y E 62
 

جابرييل البرت فايزيحيى أحمد نور
 

أحمد وليد رضوان  -  سموحة
 

63 2019/09/19 4م  15:50

جابرييل البرت فايز
 

64 جابرييل البرت فايز  -  سبورتنج
  /2019/09/19  6م  10:00
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B Y E 65
  

حسين طارق طبوزاده66 حسين طارق طبوزاده  -  سبورتنج
 

 
B Y E 67  2019/09/19 5م  15:50

حسين طارق طبوزادهمحمد جمال عابدين
 

68 محمد جمال عابدين  -  سموحة
    

 1م  11:40
B Y E 69

  2019/09/20
عمر خالد الديب

 

70 حازم محمد مبارك  -  سموحة
  

عمر خالد الديبحازم محمد مبارك
 

 
B Y E 71  2019/09/19 6م  15:50

عمر خالد الديب
 

72 عمر خالد الديب  -  زهور
    

B Y E 73
42019/09/20م  20:30   

سيف الدين الشناوي
 

74 كريم محمد عبد العزيز  -  سبورتنج
  

كريم محمد عبد العزيز
 

 
B Y E 75    2019/09/19 1م  16:20

سيف الدين الشناويسيف الدين الشناوي
 

76 سيف الدين الشناوي  -  سموحة
     

سيف الدين الشناوي
 

 2م  11:40
B Y E 77

  2019/09/20 

78 ياسين محمد أمين  -  زهور
  

محمد أمجد زلطياسين محمد أمين
 

 
B Y E 79  2019/09/19 2م  16:20

محمد أمجد زلط
 

80 محمد أمجد زلط  -  طنطا
      



نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

128درو 

B Y E 81
   

82 أحمد طارق بالي  -  سبورتنج
 

أحمد طارق بالي
  

 
B Y E 83   2019/09/19 3م  16:20

أحمد طارق باليسيف الدين شريف شلتوت
  

84 سيف الدين شريف شلتوت  -  زهور
      

 3م  11:40
B Y E 85

   2019/09/20
أحمد طارق بالي

  

86 أدم شريف عطيه  -  سموحة
   

أدم شريف عطيهأدم شريف عطيه
  

 
B Y E 87   2019/09/19 4م  16:20

يوسف عمرو بوادي
  

88 يوسف عمرو بوادي  -  طنطا
    

ياسين وليد زكي
  

B Y E 89
  52019/09/20م  20:30  

90 أحمد عمرو عاطف  -  سموحة
 

أحمد عمرو عاطف
  

 
B Y E 91   2019/09/19 5م  16:20

أحمد عمرو عاطفأحمد باهر الدمهوجي
  

92 أحمد باهر الدمهوجي  -  زهور
    

ياسين وليد زكي
  

 4م  11:40
B Y E 93

 2019/09/20  

94 عمر طارق فرها  -  ب.المحلة
 

ياسين وليد زكيعمر طارق فرها
  

 
B Y E 95 2019/09/19 6م  16:20

ياسين وليد زكي
  

96 ياسين وليد زكي  -  سموحة
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128درو 

فراس الباشق التقاوي  -  سموحة 97
  

98 يس أحمد إبراهيم  -  االتحاد
/2019/09/19 1م  10:30

فراس الباشق التقاوي
 

 
B Y E 99  2019/09/19 1م  16:50

مازن أحمد حسين عوضمازن أحمد حسين عوض
 

100 مازن أحمد حسين عوض  -  سموحة
    

عمر إسالم درويش  -  سموحة
 5م  11:40

101
  2019/09/20

مازن أحمد حسين عوض
 

102 حسن محمد المنشاوي  -  هليو
/  2019/09/19 2م  10:30

يس هيثم عبد الحميدحسن محمد المنشاوي
 

 
B Y E 103  2019/09/19 2م  16:50

يس هيثم عبد الحميد
 

104 يس هيثم عبد الحميد  -  ب. بول
    

B Y E 105
62019/09/20م  20:30   

مازن أحمد حسين عوض
 

106 ياسين وائل هالل  -  سموحة
  

ياسين وائل هالل
 

 
B Y E 107    2019/09/19 3م  16:50

ياسين وائل هاللحمزه محمد البسطويسي
 

108 حمزه محمد البسطويسي  -  طنطا
     

فارس وليد خيري عليوه
 

معتز ابراهيم التركي  -  سموحة
 6م  11:40

109
  2019/09/20 

110 أحمد وليد حنوره  -  المؤسسة
/  2019/09/19 3م  10:30

فارس وليد خيري عليوهمعتز ابراهيم التركي
 

 
B Y E 111  2019/09/19 4م  16:50

فارس وليد خيري عليوه
 

112 فارس وليد خيري عليوه  -  االتحاد
    



نظام المسابقات وشئون الالعبين

24-09-2019  حتى  19-09-2019بطولة نادى سبورتنج الرياضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين13مرحلة تحت 

128درو 

B Y E 113
 

114 يوسف محمد احمد سالم  -  دجلة
 

يوسف محمد احمد سالم

 
B Y E 115   2019/09/19 5م  16:50

ياسين تامر علي بانوبياسين تامر علي بانوب

116 ياسين تامر علي بانوب  -  ب. بول
    

يوسف محمد عصمت  -  ب. بول
 1م  12:10

117
   2019/09/20

يوسف محمد عصمت

118 أحمد محمد الحبشي  -  طنطا
/   2019/09/19 4م  10:30

يوسف محمد عصمتيوسف محمد عصمت

 
B Y E 119   2019/09/19 6م  16:50

علي ماجد الطنطاوي

120 علي ماجد الطنطاوي  -  ب. بول
    

أحمد نادر عبد الرحيم

B Y E 121
12019/09/20م  21:05  

122 مؤمن علي سعد المصري  -  ب.المحلة
 

مؤمن علي سعد المصري

 
B Y E 123   2019/09/19 1م  17:20

مؤمن علي سعد المصرييحيى محمد عبد اللطيف

124 يحيى محمد عبد اللطيف  -  طنطا
    

أحمد نادر عبد الرحيم

 2م  12:10
B Y E 125

 2019/09/20

126 عمر حسام السبكي  -  سموحة
 

أحمد نادر عبد الرحيمعمر حسام السبكي

 
B Y E 127 2019/09/19 2م  17:20

أحمد نادر عبد الرحيم

128 أحمد نادر عبد الرحيم  -  سبورتنج
  


