اﻹتحاد المصرى لﻺسكواش

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATION

نظام المسابقات وشئون الﻼعبين

بطولة نادي التنمية سبورت المفتوحة لﻺسكواش الفترة من  2017-12-31حتﻰ 2018-1-5
مرحلة تحت  15سنه ناشئين
درو 32
1

يوسف أسامه حجازى  -رواد

2

BYE

3

رامز إيهاب صالح  -دجلة

4

BYE

5

عمر ممدوح عبد الجواد  -دجلة

6

BYE

7

عمار ياسر متولي  -أهلى

8

BYE

9

محمد وائل ندا  -النصر

يوسف أسامه حجازى  -رواد
م2018/01/02 21:35 2
رامز إيهاب صالح  -دجلة

م19:50 1
عمر ممدوح عبد الجواد  -دجلة

يوسف أسامه حجازى  -رواد

عمار ياسر متولي  -أهلى

م19:00 1

2018/01/04

يوسف أسامه حجازى

محمد وائل ندا  -النصر

10
11

احمد شريف سعيد عباس  -مجمع 3

12

BYE

13

باسل هشام وادي  -النصر

14

BYE

باسل هشام وادي  -النصر

15

عمرو خالد يوسف بﻼط  -منصورة

م2018/01/02 22:25 1
عمرو خالد يوسف بﻼط  -منصورة

16

BYE

17

BYE

18

محمد تامر رشاد  -ت.سبورت

19

BYE

20

عمر عمرو قاسم  -دجلة

21

BYE

22

جاسر أحمد صديق  -دجلة

23

BYE

24

محمد خالد عظام  -منصورة

25

أحمد عمرو نديم  -دجلة

م2018/01/02 22:00 2
احمد شريف سعيد عباس  -مجمع  3احمد شريف سعيد عباس  -مجمع
3
باسل هشام وادي  -النصر
م19:50 2

2018/01/03

باسل هشام وادي  -النصر

م18:30 1

2018/01/05

جورج بشرى جورج

محمد تامر رشاد  -ت.سبورت
م2018/01/02 22:25 2
عمر عمرو قاسم  -دجلة

عمر عمرو قاسم  -دجلة

م20:25 1

م2018/01/01 / 19:50 2
عمر وائل السيد  -هايكستب

2018/01/03

م2018/01/02 22:00 1
عمار ياسر متولي  -أهلى

BYE

26

يوسف أسامه حجازى  -رواد

جاسر أحمد صديق  -دجلة

2018/01/03

عمر عمرو قاسم  -دجلة

جاسر أحمد صديق  -دجلة

م2018/01/02 22:50 1
محمد خالد عظام  -منصورة
جورج بشرى جورج
م19:00 2

2018/01/04

أحمد عمرو نديم  -دجلة
م2018/01/02 22:50 2
بﻼل مصطفى صفا  -مجمع 3

27

BYE

28

بﻼل مصطفى صفا  -مجمع 3

29

BYE

30

أدهم أحمد عبد العال  -اﻻتحاد

أدهم أحمد عبد العال  -اﻻتحاد

31

BYE

م2018/01/02 23:15 1
جورج بشرى جورج  -مجمع 3

32

جورج بشرى جورج  -مجمع 3

بﻼل مصطفى صفا  -مجمع 3
جورج بشرى جورج  -مجمع 3
م20:25 2

2018/01/03

جورج بشرى جورج  -مجمع 3

باسل هشام وادي
عمر عمرو قاسم

باسل هشام وادي

