
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٤-٩-٢،٠١١  حتى  ٩-٩-٢،٠١١بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٥مرحلة تحت 

١٢٨درو 

زھور-  خالد محمد لبیب   1

B Y E خالد محمد لبیب2

مجمع ج-  محمد عمرو المطعني   خالد محمد لبیبمحمد عمرو المطعني3

B Y E 4

ھلیو-  مھند ھانى جمجوم   خالد محمد لبیب5

B Y E مھند ھانى جمجوممھند ھانى جمجوم6

مجمع ب-  ولید وائل أبو النور   ولید وائل أبو النور7

الدفاع.د-  كریم عمرو أحمد   8

شمس-  سامر ناجي مشرقي   خالد محمد لبیب9

B Y E سامر ناجي مشرقي10

ق.الصید-  علي حسام الدین فاید   سامر ناجي مشرقيعلي حسام الدین فاید11

دجلة-  مارك جوزیف النسر   عمر عنتر ثابت سلیم12

النصر.م-  عمر عنتر ثابت سلیم   13

B Y E عمر عنتر ثابت سلیمعمر عنتر ثابت سلیم14

دجلة-  محمد حسام حسنى   محمد حسام حسنى15

B Y E 16



نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٤-٩-٢،٠١١  حتى  ٩-٩-٢،٠١١بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٥مرحلة تحت 

١٢٨درو 

سبورتیج-  إبراھیم محمد نوح   17

B Y E إبراھیم محمد نوح18

الشرطة-  سیف الدین وائل سید   إبراھیم محمد نوحسیف الدین وائل سید19

B Y E 20

النصر.م-  عمر محمد مرسى أحمد   أحمد إیھاب شھاب21

B Y E أحمد إیھاب شھابعمر محمد مرسى أحمد22

الدفاع.د-  مصطفى زین العابدین   أحمد إیھاب شھاب23

ق.الصید-  أحمد إیھاب شھاب   أحمد باسم كیوان24

مجمع أ-  أحمد باسم كیوان   25

B Y E أحمد باسم كیوان26

جزیرة-  علي أسامة إبراھیم   أحمد باسم كیوانعلي أسامة إبراھیم27

النصر.م-  یوسف أحمد الفحام   أحمد باسم كیوان28

دجلة-  كریم صالح الدین محمد   29

B Y E مروان محمد العصامىكریم صالح الدین محمد30

مجمع أ-  شریف محمد الشقرة   مروان محمد العصامى31

طنطا-  مروان محمد العصامى   32
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أھلى-  یوسف حسام فكرى   33

B Y E یوسف حسام فكرى34

دجلة-  مروان أحمد فوزى   یوسف حسام فكرىمروان أحمد فوزى35

B Y E 36

جزیرة-  یوسف ھشام حمودة   یوسف حسام فكرى37

B Y E یوسف ھشام حمودةیوسف ھشام حمودة38

معادى-  عبد الرحمن البطران   عبد الرحمن البطران39

B Y E 40

ھلیو-  یوسف أحمد لبیب شنب   یوسف حسام فكرى41

B Y E یوسف أحمد لبیب شنب42

طنطا-  محمود محمد رشاد   یوسف محمد وجیھیوسف محمد وجیھ43

زھور-  یوسف محمد وجیھ   یوسف محمد وجیھ44

زھور-  محمد أشرف الخشن   45

B Y E محمد أشرف الخشنمحمد أشرف الخشن46

النصر.م-  عبد الرحمن النادى   عمرو عالء الدین سالم47

جزیرة-  عمرو عالء الدین سالم   48
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أھلى-  عمر أشرف إمام   49

B Y E عمر أشرف إمام50

مجمع ب-  عمر أشرف السعداوى   عمر أشرف إمامیوسف ولید مندور51

معادى-  یوسف ولید مندور   52

طنطا-  حسام عالء الطوخى   حسام عالء الطوخى53

B Y E حسام عالء الطوخىحسام عالء الطوخى54

معادى-  عمر ھشام السید   ماجد أشرف55

سبورتیج-  ماجد أشرف   حسام عالء الطوخى56

ھلیو-  عمر المصطفي حجازي   57

B Y E عمر المصطفي حجازي58

سبورتیج-  مھند محمد ھیكل   مھند محمد ھیكلمھند محمد ھیكل59

B Y E بالل وائل نوار60

شمس-  بالل وائل نوار   61

B Y E بالل وائل نواربالل وائل نوار62

الصید-  عمر سلیمان عارف   عمر سلیمان عارف63

B Y E 64
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B Y E 65

النصر-  أحمدمحمود فتحي إبراه   أحمدمحمود فتحي إبراه66

B Y E أحمدمحمود فتحي إبراهیوسف ھشام عادل67

ھلیو-  یوسف ھشام عادل   68

ھلیو-  كریم أكمل الریس   سعد الدین أبو عیشي69

مالحیة.ت-  عبد الرحمن صفوت عزت   سعد الدین أبو عیشيكریم أكمل الریس70

B Y E سعد الدین أبو عیشي71

معادى-  سعد الدین أبو عیشي   72

B Y E سعد الدین أبو عیشي73

دجلة-  حسین حازم رزقانھ   حسین حازم رزقانھ74

B Y E عبد الحمید شكري غیطعبد الحمید شكري غیط75

مجمع أ-  عبد الحمید شكري غیط   أحمد طارق أبو سعده76

النصر.م-  كریم عبد الحمید   77

جزیرة-  شھاب عالء الشاذلى   أحمد طارق أبو سعدهكریم عبد الحمید78

B Y E أحمد طارق أبو سعده79

أھلى-  أحمد طارق أبو سعده   80
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النصر.م-  محمد حسن إبراھیم   81

مجمع ب-  عمر ھیثم الیكل   محمد حسن إبراھیم82

B Y E محمد حسن إبراھیممحمد سعید الحفناوى83

النصر.م-  محمد سعید الحفناوى   84

B Y E كریم محمد دسوقي85

أھلى-  كریم محمد دسوقي   كریم محمد دسوقيكریم محمد دسوقي86

B Y E یاسر محمد طلعت87

ھلیو-  یاسر محمد طلعت   عمر ولید بدر88

جزیرة-  شمس الدین صفوت   89

مجمع ب-  محمد عادل فكرى   شمس الدین صفوت90

B Y E شمس الدین صفوتشاھر مؤمن غراب91

مالحیة.ت-  شاھر مؤمن غراب   عمر ولید بدر92

B Y E 93

دجلة-  على أحمد الجبلى   عمر ولید بدرعلى أحمد الجبلى94

B Y E عمر ولید بدر95

سبورتیج-  عمر ولید بدر   96
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B Y E 97

النصر-  محمد صالح محمد   محمد صالح محمد98

B Y E یاسین یحي أبو العباسیاسین یحي أبو العباس99

دجلة-  یاسین یحي أبو العباس   100

B Y E مصطفى خالد سمیر101

شمس-  مصطفى خالد سمیر   مصطفى خالد سمیرمصطفى خالد سمیر102

B Y E سیف الدین طارق نصار103

معادى-  سیف الدین طارق نصار   104

طنطا-  أحمد أیمن أبو العال   مصطفى خالد سمیر105

دجلة-  أحمد أمین الدیب   أحمد أیمن أبو العال106

B Y E أحمد أیمن أبو العالشادي عمرو الشناوي107

النصر.م-  شادي عمرو الشناوي   عمرو عبد الفتاح غنیم108

B Y E 109

دجلة-  جاسر محمد النجار   عمرو عبد الفتاح غنیمجاسر محمد النجار110

B Y E عمرو عبد الفتاح غنیم111

شمس-  عمرو عبد الفتاح غنیم   112
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١٢٨درو 

سموحة-  مراد حلزم الموصلى   113

طنطا-  یوسف مصطفي شوقي   یوسف مصطفي شوقي114

B Y E یوسف مصطفي شوقيسیف الدین تامر سالم115

جزیرة-  سیف الدین تامر سالم   116

B Y E یوسف مصطفي شوقي117

سبورتیج-  أدھم ولید الشربیني   أدھم ولید الشربینيأدھم ولید الشربیني118

B Y E إبراھیم محمودإبراھیم119

سبورتیج-  إبراھیم محمودإبراھیم   حسین محمد عبد اهللا120

ق.الصید-  عمر مختار حسن   121

الدفاع.د-  عمر رائف فاروق   عمر مختار حسن122

B Y E مھاب علي صالح الدینمھاب علي صالح الدین123

ھلیو-  مھاب علي صالح الدین   حسین محمد عبد اهللا124

مجمع ج-  علي خالد مصطفي   125

شمس-  محمد عالء الدین محمد   حسین محمد عبد اهللامحمد عالء الدین محمد126

B Y E حسین محمد عبد اهللا127

معادى-  حسین محمد عبد اهللا   128


