اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادى اﻷهلى الرياضى المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2019-2-7حتى 2019-2-12
مرحلة عمومى رجال
درو 64
1

حماد محمد حميد  -د.الدفاع

2

BYE

حماد محمد حميد

3

كريم طارق ثابت  -هليو

م2019/02/09 16:30 4
كريم طارق ثابت

4

م2019/02/08 / 21:30 2
كريم محمد فهمي  -اﻻتحاد

5

إسﻼم عادل محمد  -أهلى

6

BYE

إسﻼم عادل محمد

7

عمر أشرف عدلي  -ب .بول

م2019/02/09 16:30 5
عمر أشرف عدلي

8

BYE

9

أحمد مخلوف أحمد  -اﻻتحاد

م2019/02/09 22:30 4

عمر أشرف عدلي

عمر أشرف عدلي

10

BYE

أحمد مخلوف أحمد

11

كريم أحمد علي كبير  -هايكستب

م2019/02/09 16:30 6
كريم أحمد علي كبير

12

BYE

13

محمد مسعد أبو زيد  -أهلى

14

BYE

محمد مسعد أبو زيد

15

أحمد حمدي حسن  -دجلة

م2019/02/09 16:30 7
أحمد حمدي حسن

16

BYE

17

مصطفى يوسف محمود  -معادى

18

BYE

مصطفى يوسف محمود

19

سيف ناصر عبد المنعم  -أهلى

م2019/02/09 16:30 8
سيف ناصر عبد المنعم

20

كريم طارق ثابت

أحمد مخلوف أحمد
محمد مسعد أبو زيد

م2019/02/09 22:30 5
محمد مسعد أبو زيد

سيف ناصر عبد المنعم

م2019/02/08 / 21:30 3
إياد مازن رحيم  -هايكستب
م2019/02/09 22:30 6

21

إبراهيم محمودإبراهيم  -شمس

22

BYE

إبراهيم محمودإبراهيم

23

يوسف مجدي محمد  -اﻻتحاد

م2019/02/09 17:05 1
يوسف مجدي محمد

24

BYE

25

ياسر محمد حميد  -د.الدفاع

26

BYE

ياسر محمد حميد

27

يوسف أحمد رحمه  -دجلة

م2019/02/09 17:05 2
يوسف أحمد رحمه

28

BYE

29

أحمد أيمن أبو العﻼ  -طنطا

30

BYE

أحمد أيمن أبو العﻼ

31

محمود عبدالقادر جابر  -أهلى

م2019/02/09 17:05 3
محمود عبدالقادر جابر

32

BYE

سيف ناصر عبد المنعم

إبراهيم محمودإبراهيم

ياسر محمد حميد
محمود عبدالقادر جابر

م2019/02/09 22:30 7
محمود عبدالقادر جابر
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33

BYE

34

محمد أحمد عثمان  -د.الدفاع

محمد أحمد عثمان

35

BYE

م2019/02/09 17:05 4
يوسف أحمد جﻼل

36

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

37

BYE

38

كريم محمود البربرى  -دجلة

كريم محمود البربرى

39

BYE

م2019/02/09 17:05 5
هشام حسن عبدالرؤف

40

هشام حسن عبدالرؤف  -دجلة

41

BYE

42

زياد أيمن عماره  -دجلة

زياد أيمن عماره

43

BYE

م2019/02/09 17:05 6
عمرو محمد فهيم

44

عمرو محمد فهيم  -أهلى

45

BYE

46

سليم محمد حماد حميد  -د.الدفاع

سليم محمد حماد حميد

47

BYE

م2019/02/09 17:05 7
احمد مدحت عبد اللطيف

يوسف أحمد جﻼل

م2019/02/09 22:30 8

كريم محمود البربرى

كريم محمود البربرى

عمرو محمد فهيم
عمرو محمد فهيم

م2019/02/09 23:10 1
سليم محمد حماد حميد

 48احمد مدحت عبد اللطيف  -منصورة

49

BYE

50

أحمد حسام حسن  -أهلى

أحمد حسام حسن

51

BYE

م2019/02/09 17:05 8
أحمد محمد فهيم

52

أحمد محمد فهيم  -اﻻتحاد

53

BYE

54

أحمد عاطف الصاوي  -مجمع 3

أحمد عاطف الصاوي

55

BYE

م2019/02/09 17:40 1
عمر وليد الحديدي

56

عمر وليد الحديدي  -أهلى

57

إبراهيم يحيى فهيم  -أهلى

58

م2019/02/08 / 21:30 4
محمد تامر كامل  -اﻻتحاد

59

BYE

60

عمرو محمد منسي  -اﻻسطول

61

خالد أحمد محمد  -الصيد

62

م2019/02/08 / 21:30 5
سيف رامى محمود  -أهلى

63

BYE

64

هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة

أحمد محمد فهيم

م2019/02/09 23:10 2

عمر وليد الحديدي

عمر وليد الحديدي

محمد تامر كامل
م2019/02/09 17:40 2
عمرو محمد منسي

محمد تامر كامل
هاشم سمير أبو حمد

م2019/02/09 23:10 3
سيف رامى محمود
م2019/02/09 17:40 3
هاشم سمير أبو حمد

هاشم سمير أبو حمد

