اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى هليوبوليس الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-4-11حتى 2018-4-16
مرحلة عمومى رجال
درو 64
1

محمد مسعد أبو زيد  -أهلى

2

BYE

3

مراد حازم الموصلى  -اﻻتحاد

4

BYE

5

أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

6

BYE

7

مروان طارق لطفي  -دجلة

8

BYE

9

يوسف أحمد الفحام  -زهور

10

BYE

11

عمر أشرف عدلي  -معادى

12

BYE

13

محمد فوزي عامر  -د.الدفاع

14

BYE

15

محمد مسعد أبو زيد
م2018/04/12 21:50 4
مراد حازم الموصلى

م2018/04/13 15:25 2
أحمد عبد الفتاح عامر
م2018/04/12 21:50 5
مروان طارق لطفي

يوسف أحمد الفحام
م2018/04/12 21:50 6
عمر أشرف عدلي

م2018/04/13 15:25 3
محمد فوزي عامر

م2018/04/12 21:50 7
مصطفي أحمد فؤاد علي
مصطفي أحمد فؤاد علي  -الجيش

16

BYE

17

أحمد مخلوف أحمد  -الجيش

18

BYE

19

محمد السيد عبده  -د.الدفاع

20

BYE

21

عمر خالد بهجت  -شمس

22

BYE

23

عمر محمد فهيم  -مجمع 3

24

BYE

25

عبد العزيز أمجد عبد  -ب.المحلة

26

BYE

27

يوسف أحمد لبيب شنب  -هليو

28

BYE

29

عﻼء عمرو يحيى رزق  -اﻻتحاد

30

BYE

أحمد مخلوف أحمد
م2018/04/12 21:50 8
محمد السيد عبده

م2018/04/13 15:25 4
عمر خالد بهجت
م2018/04/12 22:20 1
عمر محمد فهيم

عبد العزيز أمجد عبد
م2018/04/12 22:20 2
يوسف أحمد لبيب شنب

م2018/04/13 15:25 5
عﻼء عمرو يحيى رزق

م2018/04/12 22:20 3
 31أحمد نصار أشرف نصار  -الصيد أحمد نصار أشرف نصار

32

BYE

اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش
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33

BYE

34

علي وائل عزيز  -الصيد

35

BYE

36

محمد حسن البدويهى  -اﻻتحاد

37

إسﻼم عماد كمال  -د.الدفاع

38

م2018/04/12 / 17:20 3
محمود عبد الهادي  -الجيش

39

BYE

40

 احمد مدحت عبد اللطيفمنصورة

41

BYE

42أحمد صﻼح الدين صفر  -هايكستب

43

BYE

44

عمرو محمد فهيم  -أهلى

45

BYE

46

خليل محمد خليل  -أهلى

47

BYE

48

هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة

49

BYE

50

أحمد محمود عبدالرحمن  -أهلى

51

BYE

52

أمير حسام صديق  -معادى

53

BYE

54

يوسف طارق أبو سعده  -أهلى

55

BYE

56

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

57

BYE

58

نصر الدين مجدى  -زهور

59

BYE

60

أحمد شريف قرني  -د.الدفاع

61

BYE

62

هشام محمد ابو طالب  -اﻻتحاد

63

BYE

64

شهاب عصام حسني  -شمس

علي وائل عزيز
م2018/04/12 22:20 4
محمد حسن البدويهى

م2018/04/13 15:25 6

م2018/04/12 22:20 5
احمد مدحت عبد اللطيف

أحمد صﻼح الدين صفر
م2018/04/12 22:20 6
عمرو محمد فهيم

م2018/04/13 15:25 7
خليل محمد خليل
م2018/04/12 22:20 7
هاشم سمير أبو حمد

أحمد محمود عبدالرحمن
م2018/04/12 22:20 8
أمير حسام صديق

م2018/04/13 15:25 8
يوسف طارق أبو سعده
م2018/04/12 22:50 1
يوسف أحمد جﻼل

نصر الدين مجدى
م2018/04/12 22:50 2
أحمد شريف قرني

م2018/04/13 15:55 1
هشام محمد ابو طالب
م2018/04/12 22:50 3
شهاب عصام حسني

