
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٠-٣-٢،٠١٢  حتى  ١٥-٣-٢،٠١٢ المفتوحة لإلسكواش الفترة من ٢٠١١-٢٠١٢بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

الصید-  حازم أحمد أبو السعود   1

B Y E حازم أحمد أبو السعود2

سموحة-  أسر ھشام محمود   حازم أحمد أبو السعودأسر ھشام محمود3

سموحة-  مازن محمد أحمد دسوقى   4

طنطا-  یوسف أسامة السمدونى   حازم أحمد أبو السعود5

B Y E یوسف طارق أبو سعدهیوسف أسامة السمدونى6

أھلى-  یوسف طارق أبو سعده   یوسف طارق أبو سعده7

B Y E 8

طنطا-  عاصم عمرو أبو فریخة   حازم أحمد أبو السعود9

B Y E عاصم عمرو أبو فریخة10

دجلة-  عمر أحمد سلیمان   عاصم عمرو أبو فریخةعمر أحمد سلیمان11

B Y E عاصم عمرو أبو فریخة12

طنطا-  جوزیف فاخر داود   13

B Y E أحمد شھاب فوزيجوزیف فاخر داود14

زھور-  أحمد شھاب فوزي   أحمد شھاب فوزي15

سموحة-  عمر إبراھیم الشریف   16
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١٢٨درو 

سبورتیج-  یوسف كریم الدین راشد   17

B Y E یوسف كریم الدین راشد18

شمس-  إسماعیل أیمن توفیق   یوسف كریم الدین راشدعمر ماھر التركى19

دجلة-  عمر ماھر التركى   20

طنطا-  سیف أحمد فتوح   سیف أحمد فتوح21

B Y E سیف أحمد فتوحسیف أحمد فتوح22

ھلیو-  مصطفي طھ مصطفي   عبد الرحمن الشین23

دجلة-  عبد الرحمن الشین   محمد تامر الشامي24

ھلیو-  محمد تامر الشامي   25

B Y E محمد تامر الشامي26

جزیرة-  محمود محمد والي   محمد تامر الشاميمحمود محمد والي27

الصید-  محمود محمد سعد   محمد تامر الشامي28

مجمع أ-  یوسف محمد فكرى محمد   29

B Y E مصطفى محمد أیمنیوسف محمد فكرى محمد30

مجمع أ-  مصطفى محمد أیمن   مصطفى محمد أیمن31

جزیرة-  حسین ولید محمود   32
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١٢٨درو 

طنطا-  أحمد المشد   33

B Y E أحمد المشد34

سبورتیج-  عبد اهللا إیھاب بخیت   أحمد المشدعبد اهللا إیھاب بخیت35

B Y E 36

دجلة-  مروان أحمد سماحھ   أحمد المشد37

B Y E محمد سید البرعيمروان أحمد سماحھ38

دجلة-  محمد سید البرعي   محمد سید البرعي39

أھلى-  سیف الدین أیمن بدیع   40

طنطا-  عمر جمال أبو قوره   أحمد المشد41

B Y E عمر جمال أبو قوره42

سبورتیج-  أحمد محمد مرزوق   علي ھشام طلبةعلي ھشام طلبة43

سبورتیج-  علي ھشام طلبة   علي ھشام طلبة44

شمس-  سیف رامى محمود   45

B Y E سیف رامى محمودسیف رامى محمود46

ھلیو-  على محمد نبیل عزمى   على محمد نبیل عزمى47

B Y E 48
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١٢٨درو 

ھلیو-  على محمد حسن   49

B Y E على محمد حسن50

سبورتیج-  یوسف ولید بدر   على محمد حسنیوسف ولید بدر51

B Y E 52

سبورتیج-  یاسین محمد العتال   على محمد حسن53

B Y E یاسین محمد العتالیاسین محمد العتال54

جزیرة-  زیاد ولید محمود   زیاد ولید محمود55

B Y E یحیي ھشام النوساني56

طنطا-  یحیي ھشام النوساني   57

B Y E یحیي ھشام النوساني58

سبورتیج-  إبراھیم إیھاب بخیت   یحیي ھشام النوسانيمصطفى محمد الملیجى59

زھور-  مصطفى محمد الملیجى   یحیي ھشام النوساني60

معادى-  عمر أشرف عدلي   61

B Y E أحمد أبو العنیینعمر أشرف عدلي62

أھلى-  إسالم عماد شاھین   أحمد أبو العنیین63

سموحة-  أحمد أبو العنیین   64
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١٢٨درو 

B Y E 65

أھلى-  كریم أشرف عادل   كریم أشرف عادل66

B Y E یوسف محمد زكریایوسف محمد زكریا67

ق.الصید-  یوسف محمد زكریا   68

الصید-  عمر أسامھ المعتز   كریم محمد شطا69

ھلیو-  مروان تامر نبیل   كریم محمد شطاعمر أسامھ المعتز70

B Y E كریم محمد شطا71

أھلى-  كریم محمد شطا   72

ھلیو-  كریم طارق ثابت   إسماعیل أحمد عاطف73

مجمع ب-  یوسف رامى سودان   كریم طارق ثابت74

B Y E كریم طارق ثابتیوسف شریف شلتوت75

زھور-  یوسف شریف شلتوت   إسماعیل أحمد عاطف76

زھور-  مصطفي محمد السرتي   77

ھلیو-  أمیر أكرم الحمامي   إسماعیل أحمد عاطفمصطفي محمد السرتي78

B Y E إسماعیل أحمد عاطف79

ھلیو-  إسماعیل أحمد عاطف   80
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B Y E 81

أھلى-  على أشرف على مصطفى   على أشرف على مصطفى82

B Y E محمود محمد فرجمحمود محمد فرج83

دجلة-  محمود محمد فرج   84

B Y E عمر یاسر سرور85

ھلیو-  یوسف یاسر یاسین   عمر یاسر سروریوسف یاسر یاسین86

B Y E عمر یاسر سرور87

ق.الصید-  عمر یاسر سرور   عمر مصطفى عوض88

B Y E 89

الشرطة-  محمد ھشام الشریف   محمد ھشام الشریف90

B Y E على محمد عبد اهللاعلى محمد عبد اهللا91

معادى-  على محمد عبد اهللا   عمر مصطفى عوض92

دجلة-  محمد ولید صادق   93

ق.الصید-  نور الدین یاسر حمزه   عمر مصطفى عوضنور الدین یاسر حمزه94

B Y E عمر مصطفى عوض95

شمس-  عمر مصطفى عوض   96
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B Y E 97

دجلة-  مروان عصران   مروان عصران98

B Y E إسالم أحمد جوھرإسالم أحمد جوھر99

ق.الصید-  إسالم أحمد جوھر   100

B Y E عبد الرحمن شكري غیط101

طنطا-  عبد الرحمن الششتاوى   عبد الرحمن شكري غیطعبد الرحمن الششتاوى102

B Y E عبد الرحمن شكري غیط103

مجمع أ-  عبد الرحمن شكري غیط   104

B Y E علي حسن أبو العنیین105

طنطا-  زیاد محمد طھ   زیاد محمد طھ106

B Y E زیاد محمد المنغمزیاد محمد المنغم107

سموحة-  زیاد محمد المنغم   علي حسن أبو العنیین108

B Y E 109

ھلیو-  محمد عمرو محمد   علي حسن أبو العنیینمحمد عمرو محمد110

B Y E علي حسن أبو العنیین111

سبورتیج-  علي حسن أبو العنیین   112
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B Y E 113

مجمع ج-  زیاد یاسر السعید   زیاد یاسر السعید114

B Y E یوسف عالء الدین محمدیوسف عالء الدین محمد115

شمس-  یوسف عالء الدین محمد   116

زھور-  على حاتم الطوخي   على حاتم الطوخي117

النصر.م-  یوسف یاسر جمال حسن   على حاتم الطوخيعلى حاتم الطوخي118

B Y E أحمد نبیل محمود119

سموحة-  أحمد نبیل محمود   شادي محمد الشربیني120

B Y E 121

مجمع ج-  سامى محمد حازم لبیب   سامى محمد حازم لبیب122

B Y E یوسف أحمد الشربینيیوسف أحمد الشربیني123

أھلى-  یوسف أحمد الشربیني   شادي محمد الشربیني124

ق.الصید-  یوسف إیھاب عوض   125

سموحة-  عادل أحمد عادل عفیفي   شادي محمد الشربینيعادل أحمد عادل عفیفي126

B Y E شادي محمد الشربیني127

سموحة-  شادي محمد الشربیني   128


