
نظام المسابقات وشئون الالعبين

21-10-2019  حتى  16-10-2019بطولة منطقة بورسعيد المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنه ناشئين19مرحلة تحت 

32درو 

يحيي هشام النوساني  -  دجلة 1

 
B Y E يحيي هشام النوساني  -  دجلة2

محمد عاصم محمد هيكل  -  ب. بول
 

3
محمد عاصم محمد هيكل  -  ب. بول  

2019/10/18 1م  15:20
يحيي هشام النوساني  -  دجلة

4 حسن عادل عادل مدكور  -  هليو
  / 2019/10/17 1م  18:10

سيف ناصر عبد المنعم  -  شمس 5
يحيي هشام النوساني  -  دجلة   

52019/10/20م  13:20

6 أحمد عادل فراج  -  معادى
/  2019/10/17 2م  18:10

سيف ناصر عبد المنعم  -  شمسسيف ناصر عبد المنعم  -  شمس

أحمد محمد أبو الليل  -  شمس
 

7
  

أحمد محمد أبو الليل  -  شمس
2019/10/18 2م  15:20

8 3يوسف السيد عبدالظاهر  -  مجمع 
  / 2019/10/17 1م  18:45

كريم محمود البربرى  -  دجلة  9
  

كريم محمود البربرى
12019/10/20م  19:00

 
B Y E 10

  
كريم محمود البربرى  -  دجلة

عمر ياسر جوهرى  -  ب. بول
 

11
    

عمر ياسر جوهرى  -  ب. بول
2019/10/18 1م  16:00

كريم محمود البربرى  -  دجلة

12 إبراهيم حسن صادق  -  النصر
  /   2019/10/17 2م  18:45

كريم محمود البربرى  -  دجلة

عبد الرحمن عمرو نصار  -  ب. بول 13
62019/10/20م  13:20   

14 عبد الرحمن ياسر فتحي  -  ك . شوت
/  2019/10/17 1م  19:20

 .عبد الرحمن عمرو نصار  -  بعبد الرحمن عمرو نصار  -  ب. بول
بول

عبد الرحمن أيمن صابر  -  الصيد
 

15
  

زياد عماد الشرقاوى  -  شمس
2019/10/18 2م  16:00

2019/10/21
16 زياد عماد الشرقاوى  -  شمس

  /  2019/10/17 4م  213:15م  19:20
كريم محمود البربرى

سيف الدين سامح  -  سموحة 17
 

18 محمد أحمد جوهر  -  دجلة
/ 2019/10/17 1م  19:55

سيف الدين سامح  -  سموحة

أحمد حازم محمد كمال  -  شمس
 

19
   

على أحمد ياقوت  -  دجلة
2019/10/18 1م  16:40

على أحمد ياقوت  -  دجلة

20 على أحمد ياقوت  -  دجلة
  /  2019/10/17 2م  19:55

عمر محمد فتحي محمد  -  ك . شوت 21
    

محمد حسام الدين حسن  -  الصيد
12019/10/20م  14:00

22 محي الدين أحمد مرسي  -  االتحاد
/   2019/10/17 1م  20:30

محمد حسام الدين حسن  -  الصيدمحي الدين أحمد مرسي  -  االتحاد

 
B Y E 23

   
محمد حسام الدين حسن  -  الصيد

2019/10/18 2م  16:40

24 محمد حسام الدين حسن  -  الصيد
    

محمد حسام الدين حسن

بيير سامح برسوم  -  دجلة  25
22019/10/20م  19:00 

26 أحمد السيد رفعت بكر  -  ب. بول
/ 2019/10/17 2م  20:30

بيير سامح برسوم  -  دجلة

كريم محمد البسيونى  -  شمس
 

27
   

أدهم شريف الصعيدى  -  ب. بول
2019/10/18 1م  17:20

أدهم شريف الصعيدى  -  ب. بول

28 أدهم شريف الصعيدى  -  ب. بول
  /  2019/10/17 1م  21:05

سيف الدين الشناوي  -  دجلة

حسين عمرو طلعت  -  الصيد 29
22019/10/20م  14:00  

30 عبد هللا شهاب فوزى  -  هليو 
/  2019/10/17 2م  21:05

يحيي هشام النوسانييحيي هشام النوسانيسيف الدين الشناوي  -  دجلةعبد هللا شهاب فوزى  -  هليو

2019/10/21 3م  13:15  
B Y E 31

سيف الدين الشناوي  -  دجلة   
2019/10/18 2م  17:20

سيف الدين الشناوي
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32 سيف الدين الشناوي  -  دجلة 
  


