
نظام المسابقات وشئون الالعبین

٢٨-١٢-٢٠١٠  حتى  ٢٣-١٢-٢٠١٠بطولة نادى ھلیوبولیس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٥مرحلة تحت 

١٢٨درو 

دجلة-  كریم طارق حسین  1

B Y E كریم طارق حسین2

كریم طارق حسینبالل وائل نوارشمس-  بالل وائل نوار  3

B Y E 4

كریم طارق حسینسموحة-  محمد حسن حفني  5

B Y E محمد حسن حفنيمحمد حسن حفني6

محمد أسامة صفوتمعادى-  محمد أسامة صفوت  7

B Y E 8

كریم طارق حسینأھلى-  عمر أحمد الشربیني  9

B Y E عمر أحمد الشربیني10

عمر أحمد الشربینيمحمد سعید الحفناوىالنصر.م-  محمد سعید الحفناوى  11

B Y E عمر أحمد الشربیني12

ھلیو-  سعد عمرو الحناوي  13

B Y E یحیى عصام الدینسعد عمرو الحناوي14

یحیى عصام الدینأھلى-  یحیى عصام الدین  15

B Y E حسین أكمل الریس16
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ھلیو-  حسین أكمل الریس  17

B Y E حسین أكمل الریس18

حسین أكمل الریسعمر أشرف إمامأھلى-  عمر أشرف إمام  19

B Y E 20

حسین أكمل الریسدجلة-  كریم إبراھیم  21

B Y E كریم إبراھیمكریم إبراھیم22

إیھاب نافع إسكندرشمس-  إیھاب نافع إسكندر  23

B Y E حسین أكمل الریس24

ھلیو-  عمر معتز الماریة  25

B Y E عمر معتز الماریة26

عمر معتز الماریةسامر ناجي مشرقيشمس-  سامر ناجي مشرقي  27

B Y E عمر معتز الماریة28

شمس-  عمر خالد بھجت  29

B Y E یوسف محمد السیدعمر خالد بھجتعمر خالد بھجت30 زیاد محمد رشدي

یوسف محمد السیدعمر المصطفي حجازيھلیو-  عمر المصطفي حجازي  31

B Y E 32
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حسین أكمل الریسسموحة-  زیاد محمد رشدي  33

B Y E زیاد محمد رشدي34

زیاد محمد رشديمحمد أشرف الخشنزھور-  محمد أشرف الخشن  35

B Y E 36

زیاد محمد رشديسموحة-  أحمد سامي العادلي  37

B Y E أحمد سامي العادليأحمد سامي العادلي38

رمزي ھشام محمدسبورتیج-  رمزي ھشام محمد  39

B Y E 40

زیاد محمد رشديمجمع أ-  عبد الرحمن السرجاني  41

B Y E عبد الرحمن السرجاني42

عبد الرحمن السرجانيیوسف حسام فكرىأھلى-  یوسف حسام فكرى  43

B Y E عبد الرحمن السرجاني44

الصید-  محمود یاسر یسرى  45

B Y E أشرف أشرف برادةمحمود یاسر یسرى46

زیاد محمد رشديجزیرة-  أشرف أشرف برادة  47 أشرف أشرف برادة

معادى-  عبد الرحمن البطران  48
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سبورتیج-  أحمد محمد حتاتھ  49

B Y E أحمد محمد حتاتھ50

أحمد محمد حتاتھیوسف محمد الشنوانيالنصر.م-  یوسف محمد الشنواني  51

B Y E 52

أحمد محمد حتاتھسبورتیج-  عمر ولید بدر  53

B Y E عمر ولید بدرعمر ولید بدر54

محمد الشناوي عربيطنطا-  محمد الشناوي عربي  55

B Y E أحمد محمد حتاتھ56

دجلة-  عمر أشرف الطاھري  57

B Y E عمر أشرف الطاھري58

عمر أشرف الطاھريإبراھیم محمودإبراھیمسبورتیج-  إبراھیم محمودإبراھیم  59

B Y E عمر أشرف الطاھري60

زھور-  أحمد یاسر شعبان  61

B Y E أحمد یاسر شعبانأحمد یاسر شعبان62

سیف الدین تامر سالمجزیرة-  سیف الدین تامر سالم  63

B Y E 64
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B Y E عمرو أحمد أبو السعود65

أدھم حازم شرف الدینجزیرة-  أدھم حازم شرف الدین  66

B Y E یوسف أكرم فكريیوسف أكرم فكري67

شمس-  یوسف أكرم فكري  68

B Y E مصطفى ھاني طھ69

مصطفى ھاني طھأحمد باسم كیوانمجمع أ-  أحمد باسم كیوان  70

B Y E مصطفى ھاني طھ71

معادى-  مصطفى ھاني طھ  72

B Y E مصطفى ھاني طھ73

أحمد طارق أبو سعدهأھلى-  أحمد طارق أبو سعده  74

B Y E أحمد طارق أبو سعدهأحمد ھشام سالم75

عمرو مصطفي عرفةطنطا-  أحمد ھشام سالم  76

B Y E 77

عمرو مصطفي عرفةعمرو عبد الفتاح غنیمشمس-  عمرو عبد الفتاح غنیم  78

B Y E عمرو مصطفي عرفة79

عمرو أحمد أبو السعودسموحة-  عمرو مصطفي عرفة  80
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شمس-  مصطفى خالد سمیر  81

مصطفى خالد سمیرسبورتیج-  مھند محمد ھیكل  82

B Y E زیاد محمد صمیدهزیاد محمد صمیده83

دجلة-  زیاد محمد صمیده  84

B Y E أحمد حسن بیومى85

أحمد حسن بیومىعمر محمد مرسى أحمدالنصر.م-  عمر محمد مرسى أحمد  86

B Y E أحمد حسن بیومى87

عمرو أحمد أبو السعودھلیو-  أحمد حسن بیومى  88

B Y E 89

یوسف أحمد لبیب شنبھلیو-  یوسف أحمد لبیب شنب  90

B Y E خالد محمد لبیبخالد محمد لبیب91

عمرو أحمد أبو السعودزھور-  خالد محمد لبیب  92

B Y E 93

عمرو أحمد أبو السعودكریم صالح الدین محمددجلة-  كریم صالح الدین محمد  94

B Y E عمرو أحمد أبو السعود95

شمس-  عمرو أحمد أبو السعود  96
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B Y E عمرو أحمد أبو السعود97

إبراھیم محمد نوحسبورتیج-  إبراھیم محمد نوح  98

B Y E إبراھیم محمد نوحمحمد أیمن وجیھ99

زھور-  محمد أیمن وجیھ  100

B Y E مھاب علي صالح الدین101

مھاب علي صالح الدینمھاب علي صالح الدینھلیو-  مھاب علي صالح الدین  102

B Y E عمر صالح أبو العنین103

سموحة-  عمر صالح أبو العنین  104

B Y E یوسف محمد السید105

سعد الدین أبو عیشيمعادى-  سعد الدین أبو عیشي  106

B Y E محمود مختار حسنمحمود مختار حسن107

یوسف محمد السیدق.الصید-  محمود مختار حسن  108

B Y E 109

یوسف محمد السیدأحمد عبد الرحمن صالحالشرطة-  أحمد عبد الرحمن صالح  110

B Y E یوسف محمد السید111 یوسف محمد السید

جزیرة-  یوسف محمد السید  112
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B Y E 113

یاسر محمد طلعتھلیو-  یاسر محمد طلعت  114

B Y E أدھم ماھر ماضيأدھم ماھر ماضي115

سبورتیج-  أدھم ماھر ماضي  116

B Y E أدھم ماھر ماضي117

عمر محمد رائفمحمد سمیر الزیاتسبورتیج-  محمد سمیر الزیات  118

B Y E عمر محمد رائف119

عبد الرحمن زاھر محمددجلة-  عمر محمد رائف  120

B Y E 121

عمر محمد لبنالمحلة.ب-  عمر محمد لبن  122

B Y E ھادي حسن عبد المھديھادي حسن عبد المھدي123

عبد الرحمن زاھر محمدزھور-  ھادي حسن عبد المھدي  124

أھلى-  كریم محمد دسوقي  125

عبد الرحمن زاھر محمدكریم محمد دسوقيأھلى-  حسام عالء الطوخى  126

B Y E عبد الرحمن زاھر محمد127

شمس-  عبد الرحمن زاھر محمد  128


