االتحاد المصرى للتنس
مسابقة الدورى لعام 2019
لجنة الدورى

مرحلة العمومي
المجموعة األولى
-1نادى الصيد بالدقي
-2النادى األهلى
-3هليوبوليس مصر الجديدة
-4نادى الجزيرة
-5نادى وادى دجلة
-6أكاديمية سماش

المجموعة الثالثة
-1نادى جزيرة الورد بالمنصورة
-2نادى الشمس
-3نادى  6أكتوبر
-4مركز شباب دسوق

المجموعة الثانية
 -1نادى سموحة
-2نادى سبورتنج
-3نادى المعادي
-4نادى الزهور
-5نادى صيد القطامية
-6نادى صيد أكتوبر

جدول المواعيد
المجموعة األولى
األسبوع األول
يوم السبت :
 20يوليو

الملعب

األسبوع الثاني
يوم السبت :
 10أغسطس

الملعب

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 21سبتمبر

الملعب

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 12أكتوبر

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 02نوفمبر

الملعب

الصيد × هليوبوليس
وادى دجلة ×االهلى
سماش × الجزيرة

هليوبوليس
األهلى
الجزيرة

الصيد × وادى دجلة
سماش × هليوبوليس
الجزيرة × االهلى

وادى دجلة

الصيد × سماش
الجزيرة × وادى دجلة
هليوبوليس × االهلى

سماش
الجزيرة
هليوبوليس

الصيد × الجزيرة
األهلى × سماش
هليوبوليس × وادى دجلة

الصيد
األهلي
هليوبوليس

الصيد × األهلى
هليوبوليس × الجزيرة
وادى دجلة × سماش

الصيد
هليوبوليس
وادى دجلة

هليوبوليس

االهلى

المجموعة الثانية
األسبوع األول
يوم السبت :
 20يوليو
سموحة × المعادي
صيد القطامية×سبورتنج

صيد أكتوبر × الزهور

الملعب

األسبوع الثاني
يوم السبت :
 10أغسطس

الملعب

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 21سبتمبر

الملعب

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 12أكتوبر

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 02نوفمبر

الملعب

المعادي
سبورتنج
الزهور

سموحة × صيد القطامية
صيد أكتوبر × المعادي

صيد القطامية

سموحة × صيد أكتوبر

صيد أكتوبر

المعادي
سبورتنج

الزهور × صيد القطامية

الزهور
المعادي

سموحة × الزهور
سبورتنج × صيد أكتوبر
المعادي × صيد القطامية

سموحة
سبورتنج
المعادي

سموحة × سبورتنج
المعادي × الزهور

سموحة
المعادي
صيد القطامية

الزهور × سبورتنج

سبورتنج × المعادي

صيد القطامية × صيد أكتوبر

المجموعة الثالثة
األسبوع األول
يوم السبت :
 20يوليو

الملعب

جزيرة الورد ×  6أكتوبر
دسوق × الشمس

جزيرة الورد
دسوق

األسبوع الثاني يوم الملعب
السبت :
 10أغسطس
جزيرة الورد × دسوق
الشمس ×  6أكتوبر

جزيرة الرود
 6أكتوبر

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 21سبتمبر

الملعب

جزيرة الورد × الشمس
 6اكتوبر × دسوق

جزيرة الورد
 6أكتوبر
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اسامة حماد

االتحاد المصرى للتنس
مسابقة الدورى لعام 2019
لجنة الدورى

مرحلة الناشئين والناشئات 16
المجموعة األولى
-1وادى دجلة
-2صيد الدقى
-3سموحة
-4سبورتنج
-5األهلى
-6هليوبوليس

المجموعة الثالثة
-1الشمس
-2جزيرة الورد بالمنصورة
-3طنطا
 6-4اكتوبر

المجموعة الثانية
-1الجزيرة
-2سماش
-3المعادي
-4صيد أكتوبر
-5الزهور
-6صيد القطامية

جدول المواعيد
المجموعة األولى
األسبوع األول
يوم الجمعة :
 26إبريل
وادى دجلة × سموحة

األهلى × صيد الدقي
هليوبوليس × سبورتنج

الملعب

األسبوع الثاني
يوم الجمعة:
 3مايو

الملعب

األسبوع الثالث
يوم الجمعة:
 19يوليو

الملعب

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 9الجمعة

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 20الجمعة

الملعب

وادى دجلة
صيد الدقي
سبورتنج

وادى دجلة × األهلى

دجلة
هليوبوليس
سبورتنج

وادى دجلة × هليوبوليس

وادى دجلة
األهلى
سموحة

وادى دجلة × سبورتنج
صيد الدقي × هليوبوليس
سموحة × األهلى

سبورتنج
صيد الدقي
األهلى

وادى دجلة × صيد الدقي
سموحة × سبورتنج
األهلى × هليوبوليس

وادى دجلة
سموحة
هليوبوليس

هليوبوليس × سموحة
سبورتنج × صيد الدقي

سبورتنج × األهلى
صيد الدقي × سموحة

المجموعة الثانية
األسبوع األول
يوم الجمعة :
 26إبريل

الملعب

األسبوع الثاني
يوم الجمعة:
 3مايو

الجزيرة × المعادي
الزهور × سماش

الجزيرة
سماش
صيد أكتوبر

صيد القطامية × صيد أكتوبر

الملعب

األسبوع الثالث
يوم الجمعة:
 19يوليو

الجزيرة × الزهور

الجزيرة

الجزيرة × صيد القطامية

صيد القطامية × المعادي

صيد القطامية

صيد أكتوبر × سماش

صيد أكتوبر

صيد أكتوبر × الزهور
سماش × المعادي

الملعب

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 9الجمعة

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 20الجمعة

الملعب

الجزيرة
الزهور
المعادي

الجزيرة × صيد أكتوبر
سماش× صيد القطامية
المعادي × الزهور

صيد أكتوبر
سماش
الزهور

الجزيرة × سماش
المعادي×صيد أكتوبر
الزهور×صيد القطامية

الجزيرة
المعادي
صيد القطامية

المجموعة الثالثة
األسبوع األول يوم
الجمعة :
 26إبريل

الملعب

الشمس × طنطا
 6أكتوبر × جزيرة الورد

طنطا
 6أكتوبر

األسبوع الثاني يوم الملعب
الجمعة:
 3مايو
الشمس ×  6أكتوبر
جزيرة الورد × طنطا

الشمس
طنطا

األسبوع الثالث
يوم الجمعة:
 19يوليو

الملعب

الشمس × جزيرة الورد
طنطا ×  6اكتوبر

الشمس
طنطا
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اسامة حماد

االتحاد المصرى للتنس
مسابقة الدورى لعام 2019
لجنة الدورى

مرحلة الناشئين والناشئات 14
المجموعة األولى
-1وادى دجلة
-2صيد الدقى
-3سموحة
-4سبورتنج
-5األهلى
-6هليوبوليس

المجموعة الثالثة
-1الشمس
-2جزيرة الورد بالمنصورة
-3طنطا
 6-4أكتوبر
-5هليوبوليس الشروق
 -6الزمالك

المجموعة الثانية
-1الجزيرة
-2سماش
-3المعادي
-4صيد أكتوبر
-5الزهور
-6صيد القطامية

جدول المواعيد
المجموعة األولى
األسبوع األول
يوم الجمعة :
 26إبريل
وادى دجلة × سموحة

األهلى × صيد الدقي
هليوبوليس × سبورتنج

الملعب

األسبوع الثاني
يوم الجمعة:
 3مايو

الملعب

األسبوع الثالث
يوم الجمعة:
 19يوليو

الملعب

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 9الجمعة

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 20الجمعة

الملعب

وادى دجلة
صيد الدقي
سبورتنج

وادى دجلة × األهلى

دجلة
هليوبوليس
سبورتنج

وادى دجلة × هليوبوليس

وادى دجلة
األهلى
سموحة

وادى دجلة × سبورتنج
صيد الدقي × هليوبوليس
سموحة × األهلى

سبورتنج
صيد الدقي
األهلى

وادى دجلة × صيد الدقي
سموحة × سبورتنج
األهلى × هليوبوليس

وادى دجلة
سموحة
هليوبوليس

هليوبوليس × سموحة
سبورتنج × صيد الدقي

سبورتنج × األهلى
صيد الدقي × سموحة

المجموعة الثانية
األسبوع األول
يوم الجمعة :
 26إبريل

الملعب

األسبوع الثاني
يوم الجمعة:
 3مايو

الجزيرة × المعادي
الزهور × سماش

الجزيرة
سماش
صيد أكتوبر

صيد القطامية × صيد أكتوبر

الملعب

األسبوع الثالث
يوم الجمعة:
 19يوليو

الجزيرة × الزهور

الجزيرة

الجزيرة × صيد القطامية

صيد القطامية × المعادي

صيد القطامية

صيد أكتوبر × سماش

صيد أكتوبر

صيد أكتوبر × الزهور
سماش × المعادي

الملعب

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 9الجمعة

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 20الجمعة

الملعب

الجزيرة
الزهور
المعادي

الجزيرة × صيد أكتوبر
سماش× صيد القطامية
المعادي × الزهور

صيد أكتوبر
سماش
الزهور

الجزيرة × سماش
المعادي×صيد أكتوبر
الزهور×صيد القطامية

الجزيرة
المعادي
صيد القطامية

المجموعة الثالثة
األسبوع األول
يوم الجمعة :
 26إبريل
الشمس × طنطا
هليوالشروق × ج الورد

الزمالك ×  6اكتوبر

الملعب

األسبوع الثاني
يوم الجمعة:
 3مايو

الملعب

األسبوع الثالث
يوم الجمعة:
 19يوليو

طنطا
هليو الشروق
 6أكتوبر

الشمس × هليو الشروق

الشمس
الزمالك
 6أكتوبر

الزمالك × طنطا
 6أكتوبر × ج الورد

الملعب

الشمس × الزمالك

الزمالك

 6اكتوبر × هليو الشروق

هليو الشروق

ج الورد × طنطا

طنطا

األسبوع الرابع يوم
السبت :
 9الجمعة

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 20الجمعة

الملعب

الشمس ×  6أكتوبر
ج الورد × الزمالك
طنطا × هليو الشروق

الشمس
ج الورد
هليو الشروق

الشمس × ج الورد
طنطا ×  6اكتوبر
هليو الشروق × الزمالك

الشمس
طنطا
هليو الشروق
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االتحاد المصرى للتنس
مسابقة الدورى لعام 2019
لجنة الدورى

مرحلة الناشئين والناشئات 12
المجموعة الثانية
-1صيد الدقي
-2الزمالك
-3هليوبوليس مصر الجديدة
-4جزيرة الورد بالمنصورة
 -5سماش

المجموعة األولى
-1سموحة
-2هليوبوليس
-3الشمس
-4طنطا

المجموعة الرابعة
-1سبورتنج
-2المعادي
-3صيدالقطامية
-4الزهور

المجموعة الثالثة
-1وادى دجلة
-2األهلى
-3صيد أكتوبر
-4الجزيرة

جدول المواعيد
المجموعة األولى
األسبوع األول يوم
السبت :
 6إبريل

الملعب

األسبوع الثاني
يوم السبت :
 27إبريل

الملعب

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 4مايو

الملعب

سموحة × الشمس
طنطا × هليوبوليس الشروق

سموحة
هليوبوليس الشروق

سموحة × طنطا
هليو الشروق × الشمس

طنطا
الشمس

سموحة × هليو الشروق
الشمس × طنطا

هليو الشروق
طنطا

المجموعة الثانية
األسبوع األول
يوم السبت :
 6إبريل

الملعب

األسبوع الثاني
يوم السبت :
 27إبريل

الملعب

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 4مايو

الملعب

صيد الدقي×هليو مصر الجديدة

صيد الدقي
الزمالك

صيد الدقي × سماش
ج الورد × الزمالك

سماش
الزمالك

ج الورد × سماش
الزمالك × هليو مصر الجديدة

سماش

صيد الدقى × ج الورد

هليو مصر الجديدة

هليو مصر الجديدة× سماش

سماش × الزمالك

األسبوع الرابع
يوم السبت :
 20يوليو

الملعب

األسبوع الخامس
يوم السبت :
 10أغسطس

الملعب

جزيرة الورد
سماش

صيد الدقي × الزمالك

الزمالك
جزيرة الورد

هليو مصر الجديدة×ج الورد
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االتحاد المصرى للتنس
مسابقة الدورى لعام 2019
لجنة الدورى

مرحلة الناشئين والناشئات 12
المجموعة الثانية
-1صيد الدقي
-2الزمالك
-3هليوبوليس مصر الجديدة
-4جزيرة الورد بالمنصورة
 -5سماش

المجموعة األولى
-1سموحة
-2هليوبوليس
-3الشمس
-4طنطا

المجموعة الرابعة
-1سبورتنج
-2المعادي
-3صيدالقطامية
-4الزهور

المجموعة الثالثة
-1وادى دجلة
-2األهلى
-3صيد أكتوبر
-4الجزيرة

المجموعة الثالثة
األسبوع األول يوم
السبت :
 6إبريل

الملعب

األسبوع الثاني
يوم السبت :
 27إبريل

الملعب

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 4مايو

الملعب

وادى دجلة × صيد أكتوبر
الجزيرة × األهلى

وادى دجلة
األهلى

وادى دجلة × الجزيرة
األهلى × صيد أكتوبر

الجزيرة
صيد أكتوبر

وادى دجلة × األهلى
صيد أكتوبر × الجزيرة

األهلى
الجزيرة

المجموعة الرابعة
األسبوع األول يوم
السبت :
 6إبريل

الملعب

األسبوع الثاني
يوم السبت :
 27إبريل

الملعب

األسبوع الثالث
يوم السبت :
 4مايو

الملعب

سبورتنج × صيد القطامية
الزهور × المعادي

سبورتنج
المعادي

سبورتنج × الزهور
صيد القطامية × المعادي

الزهور
صيد القطامية

سبورتنج × المعادي
صيد القطامية × الزهور

المعادي
الزهور
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االتحاد المصرى للتنس
مسابقة الدورى لعام 2019
لجنة الدورى

أول مجموعة االولى
السبت 2019/09/21
ثانى المجموعة الرابعة
السبت 2019/10/12
ثاني المجموعة الثانية
السبت 2019/09/21
اول المجموعة الثالثة
السبت 2019/11/02
اول المجموعة الرابعة
السبت 2019/09/21
ثاني المجموعة الثالثة
السبت 2018/10/12
ثاني المجموعة االولى
السبت 2019/09/21
اول المجموعة الثانية
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