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شمس-  عمر أبو بكر حماده  20
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B Y E محمد سید البرعيمحمد سید البرعي22

عمر باسم كیوانمجمع أ-  عمر باسم كیوان  23
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عمر أشرف عدليمحمد سمیر الجزارمعادى-  إسالم أحمد جوھر  27

عمر أشرف عدليجزیرة-  محمد سمیر الجزار  28
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مصطفي محمد منتصرالصید-  مروان طارق لطفي  33

B Y E مروان طارق لطفي34

مروان طارق لطفيمصطفي طھ مصطفيمعادى-  محمد أحمد جوھر  35

ھلیو-  مصطفي طھ مصطفي  36
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B Y E إسماعیل أحمد عاطف42

إسماعیل أحمد عاطفعمار یاسر سالمق.الصید-  عمار یاسر سالم  43

إسماعیل أحمد عاطفالنصر.م-  عبد الرحمن عمرو نصار  44
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B Y E على حاتم الطوخيعلى حاتم الطوخي46
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طنطا-  زیاد أیمن عماره  49

B Y E زیاد أیمن عماره50

زیاد أیمن عمارهیوسف كریم الدین راشدسبورتیج-  یوسف كریم الدین راشد  51

الصید-  شریف خالد سمیر على  52

زیاد أیمن عمارهسبورتیج-  علي ھشام طلبة  53

B Y E علي ھشام طلبةعلي ھشام طلبة54

یاسین أیمن شافعيدجلة-  یاسین أیمن شافعي  55
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محمد تامر الشاميسموحة-  أسیر ھشام محمود  65

أسیر ھشام محمودھلیو-  مارك عادل جرجس  66

B Y E عمر یاسر سرورعمر یاسر سرور67

ق.الصید-  عمر یاسر سرور  68

عبد اهللا إیھاب معوضمجمع أ-  عمر محمد زكریا  69

عبد اهللا إیھاب معوضعبد اهللا شھاب فوزىزھور-  عبد اهللا شھاب فوزى  70

B Y E عبد اهللا إیھاب معوض71

طنطا-  عبد اهللا إیھاب معوض  72

علي حسن أبو العنیینزھور-  محمد مصطفى إبراھیم  73

یوسف مجدى متىسبورتیج-  یوسف مجدى متى  74

أحمد أشرف العراقيأحمد أشرف العراقيسموحة-  مروان رضا عربى  75

علي حسن أبو العنیینھلیو-  أحمد أشرف العراقي  76

مجمع ج-  عمر أشرف عنایت  77

علي حسن أبو العنیینإبراھیم محمد إبراھیمالصید-  إبراھیم محمد إبراھیم  78
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المحلة.ب-  محمد محمود مغازى  81
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أحمد نبیل محمودأحمد نبیل محمودھلیو-  عمر محمد على فارس  83

سموحة-  أحمد نبیل محمود  84

یحیي ھشام النوسانيطنطا-  محمد عالء الشریف  85

یحیي ھشام النوسانيإسماعیل أیمن توفیقشمس-  إسماعیل أیمن توفیق  86
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یحیي ھشام النوسانيطنطا-  یحیي ھشام النوساني  88
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یوسف عمرو عبد اهللاق.الصید-  یوسف عمرو عبد اهللا  90

عمر جمال أبو قورهعمر جمال أبو قورهدجلة-  سیف الدین الشناوي  91

حازم أحمد أبو السعودطنطا-  عمر جمال أبو قوره  92

شمس-  سیف ناصر عبد المنعم  93

حازم أحمد أبو السعودمحمد ولید صادقدجلة-  محمد ولید صادق  94

B Y E حازم أحمد أبو السعود95
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محمد تامر الشاميالنصر.م-  محمد عاصم محمد ھیكل  97
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كریم محمد شطاالصید-  عمر أحمد أسامھ محمد  101

أحمد المشدأحمد عادل الدمرداشق.الصید-  أحمد عادل الدمرداش  102
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مروان أیمن محمدسموحة-  عمر عصام رشوان  106

مصطفي محمد السرتيمصطفي محمد السرتيسبورتیج-  محمد عبد العال  107

سیف أحمد فتوحدجلة-  مصطفي محمد السرتي  108

ھلیو-  علي ھشام شلبي  109

سیف أحمد فتوحعلي ھشام شلبيسموحة-  أشرف مجدى على  110

B Y E محمد تامر الشامي111 سیف أحمد فتوح

طنطا-  سیف أحمد فتوح  112



نظام المسابقات وشئون الالعبین

2010-10-26  حتى  2010-10-21بطولة نادى الشمس الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین11مرحلة تحت 

128درو 

جزیرة-  مصطفى محمود عسل  113

سیف رامى محمودشمس-  سیف رامى محمود  114

محمد حسام الدین حسنمحمد حسام الدین حسندجلة-  محمد تامر كامل  115

الصید-  محمد حسام الدین حسن  116
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یوسف أحمد الشربینيمازن محمد أحمد دسوقىسموحة-  مازن محمد أحمد دسوقى  118

B Y E یوسف أحمد الشربیني119
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یحیي محمد مجاھدطنطا-  یحیي محمد مجاھد  122

عمر مصطفى عوضعمر مصطفى عوضھلیو-  مروان تامر نبیل  123

محمد تامر الشاميشمس-  عمر مصطفى عوض  124

ھلیو-  حسن عادل عادل مدكور  125

محمد تامر الشاميعمر ماھر التركىدجلة-  عمر ماھر التركى  126

B Y E محمد تامر الشامي127

ھلیو-  محمد تامر الشامي  128


