
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠-٩-٢,٠١٢  حتى  ١٤-٩-٢,٠١٢بطولة نادى المعادى الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٧مرحلة تحت 

٦٤درو 

شریف مجدي شاھین  -  دجلة 1

عبد الرحمن فتحى  -  معادى شریف مجدي شاھین2

عمر صالح أبو العنین  -  سموحة عمر صالح أبو العنین3 عمر صالح أبو العنین

سامر ناجي مشرقي  -  شمس 4

أحمد سامي العادلي  -  سموحة عمر صالح أبو العنین5

محمد عمرو المطعني  -  مجمع ج أحمد سامي العادلي6 أحمد سامي العادلي

أحمد یاسر شعبان  -  دجلة یوسف حسام فكرى7

یوسف حسام فكرى  -  أھلى 8

أحمد محمد حتاتھ  -  سبورتیج 9

أحمد ھشام سالم  -  طنطا أحمد محمد حتاتھ10

عبد الرحمن النادى  -  م.النصر أحمد محمد حتاتھ11 أدھم ولید الشربیني

أدھم ولید الشربیني  -  سبورتیج عمر أحمد الشربیني12

عمر أحمد الشربیني  -  أھلى 13

حازم خالد سید  -  النصر عمر أحمد الشربیني14 عمر أحمد الشربیني

یاسر محمد طلعت  -  ھلیو یاسر محمد طلعت15

یوسف أحمد لبیب شنب  -  ھلیو 16

كریم طارق حسین  -  دجلة 17

عمر وائل محمد عصام  -  شمس كریم طارق حسین18

محمود یاسر یسرى  -  الصید كریم طارق حسین19 عمر أشرف إمام

عمر أشرف إمام  -  أھلى 20

مصطفى ھاني طھ  -  معادى كریم طارق حسین21

محمد صالح محمد  -  النصر مصطفى ھاني طھ22 مصطفى ھاني طھ

محمد أشرف الخشن  -  زھور محمد أشرف الخشن23

عبد الحمید شكري غیط  -  شمس 24

حسین أكمل الریس  -  ھلیو 25

سیف الدین طارق نصار  -  معادى حسین أكمل الریس26

أحمد طارق أبو سعده  -  أھلى حسین أكمل الریس27 إبراھیم محمودإبراھیم

إبراھیم محمودإبراھیم  -  سبورتیج عبد الرحمن السرجاني28

عبد الرحمن السرجاني  -  أھلى 29

سیف هللا عالء الدین  -  مجمع ب عبد الرحمن السرجاني30 عبد الرحمن السرجاني

ھادي حسن عبد المھدي  -  زھور كمال أسامة حسن31

كمال أسامة حسن  -  زھور 32
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محمد سعید الحفناوى  -  م.النصر 33

حسین أحمد الجباس  -  جزیرة حسین أحمد الجباس34

فادى طارق عبد الملك  -  معادى محمد حسن حفني35 محمد حسن حفني

محمد حسن حفني  -  سموحة 36

یوسف محمد الشنواني  -  م.النصر محمد حسن حفني37

خالد محمد لبیب  -  زھور خالد محمد لبیب38 خالد محمد لبیب

إبراھیم محمد نوح  -  سبورتیج عمر ولید بدر39

عمر ولید بدر  -  سبورتیج 40

عمر المصطفي حجازي  -  ھلیو 41

یوسف أكرم فكري  -  شمس یوسف أكرم فكري42

عمر محمد لبن  -  دجلة یوسف أكرم فكري43 مھند محمد ھیكل

مھند محمد ھیكل  -  سبورتیج عمر أشرف الطاھري44

أمیر ھشام أبو سعده  -  دجلة 45

محمود مختار حسن  -  الصید.ق عمر أشرف الطاھري46 محمود مختار حسن

عبد الرحمن حمدى صادق  -  النصر عمر أشرف الطاھري47

عمر أشرف الطاھري  -  دجلة 48

محمد الشناوي عربي  -  طنطا 49

حسین محمد عبد هللا  -  معادى حسین محمد عبد هللا50

عمر مصطفى إمام  -  معادى مجدى حسن البربري51 مجدى حسن البربري

مجدى حسن البربري  -  الصید 52

عمر عنتر ثابت سلیم  -  م.النصر محمد أیمن وجیھ53

عمر محمد رائف  -  دجلة محمد أیمن وجیھ54 عمر محمد رائف

مروان أحمد فوزى  -  دجلة محمد أیمن وجیھ55

محمد أیمن وجیھ  -  زھور 56

زیاد محمد صمیده  -  دجلة 57

عمر خالد بھجت  -  شمس زیاد محمد صمیده58

نور الدین الحجار  -  مجمع أ كریم إبراھیم59 كریم إبراھیم

كریم إبراھیم  -  دجلة عمرو مصطفي عرفة60

عمرو محمد فھیم  -  مجمع ج 61

كریم صالح الدین محمد  -  دجلة عمرو مصطفي عرفة62 كریم صالح الدین محمد

عمر محمد مرسى أحمد  -  م.النصر عمرو مصطفي عرفة63

عمرو مصطفي عرفة  -  سموحة 64


