اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة منطقة اﻻسكندرية المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2018-9-6حتﻰ 2018-9-10
مرحلة عمومﻰ رجال
درو 32
1

هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة

2

BYE

3

محمد عبد الخالق أحمد  -اﻻتحاد

4
5
6

شادي محمد الشربيني  -ب .بول
م2018/09/07 /19:05 1
أحمد حسام حسن  -أهلى

7
8

م2018/09/07 /19:05 2
أحمد سامي العادلي  -سموحة

شادي محمد الشربيني  -ب .بول

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

10

BYE

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

11

مصطفى يوسف محمود  -معادى

12

م2018/09/07 /19:05 3
شادي عمرو الشناوي  -زهور

13

أحمد مخلوف أحمد  -اﻻتحاد

14

م2018/09/07 /19:05 4
أحمد محمود عبدالرحمن  -أهلى

15

حسين إمام رمضان  -شمس

17
18
19
20
21
22

أحمد محمود عبدالرحمن  -أهلى

يوسف أحمد جﻼل  -أهلى

خليل محمد خليل  -أهلى

م2018/09/08 16:00 1
خليل محمد خليل  -أهلى

م2018/09/07 /19:05 5
خليل محمد خليل  -أهلى
هشام حسن عبدالرؤف  -دجلة
م2018/09/07 /19:05 6
عمر وليد الحديدي  -أهلى
زياد محمد المندوه  -ب .بول

عمر وليد الحديدي  -أهلى
م2018/09/08 16:00 2
أحمد مهدى ميدان  -طنطا

أحمد مهدى ميدان  -طنطا

م2018/09/07 /19:05 7
أحمد مهدى ميدان  -طنطا
عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة
م2018/09/07 /19:05 8
أحمد أيمن أبو العﻼ  -طنطا

23

BYE

24

معتز عواد سليمان  -د.الدفاع

25

أحمد ماهر محمد  -الصيد

م2018/09/07 /19:05 9
 26احمد مدحت عبد اللطيف  -منصورة

27

عمرو شهاب رفعت  -اﻻتحاد

28

م2018/09/07 /19:45 1
عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

29

أسامه محمد اليماني  -منصورة

30

شادي محمد الشربيني  -ب .بول

م2018/09/08 15:20 8
أحمد سامي العادلي  -سموحة

م2018/09/08 15:20 9
مصطفى يوسف محمود  -معادى

16

أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

م2018/09/07 /18:25 9
أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

يوسف أحمد الفحام  -زهور

9

هاشم سمير أبو حمد  -جزيرة
م2018/09/08 15:20 7
أحمد عبد الفتاح عامر  -أهلى

م2018/09/07 /19:45 2
عمرو محمد فهيم  -أهلى

31

BYE

32

إبراهيم محمودإبراهيم  -شمس

عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة

عبد ﷲ ياسر المصري  -دجلة

م2018/09/08 16:00 3
معتز عواد سليمان  -د.الدفاع

أحمد ماهر محمد  -الصيد
م2018/09/08 16:00 4
عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

عمرو محمد فهيم  -أهلى
م2018/09/08 16:00 5
إبراهيم محمودإبراهيم  -شمس

عبد العزيز أمجد عبد  -اﻻتحاد

عمرو محمد فهيم  -أهلى

1899/12/30
1899/12/30

