
نظام المسابقات وشئون الالعبین

2010-12-14  حتى  2010-12-9بطولة منطقة بورسعید لالسكواش المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین15مرحلة تحت 

64درو 

دجلة-  كریم طارق حسین  1

B Y E كریم طارق حسین2

كریم طارق حسینسموحة-  محمد حسن حفني  3 أحمد باسم كیوان

مجمع أ-  أحمد باسم كیوان  4

كریم طارق حسینأھلى-  عمر أحمد الشربیني  5

عمر أحمد الشربینيالمحلة.ب-  عمر محمد لبن  6 عمر أحمد الشربیني

حسین محمد عبد اهللامعادى-  حسین محمد عبد اهللا  7

الرباط-  جون عیاد لبیب عیاد  8

عمرو أحمد أبو السعودشمس-  عمرو أحمد أبو السعود  9

عمرو أحمد أبو السعودمنصورة-  عبد اللطیف محمد رشدي  10

عمرو أحمد أبو السعودزھور-  أحمد یاسر شعبان  11 أحمد یاسر شعبان

عمرو أحمد أبو السعودسبورتیج-  إبراھیم محمد نوح  12

الصید-  محمود یاسر یسرى  13

أحمد ھشام سالمأھلى-  یوسف مصطفي عناني  14 محمود یاسر یسرى

أحمد ھشام سالمطنطا-  أحمد ھشام سالم  15

عمرو أحمد أبو السعودجزیرة-  سیف الدین تامر سالم  16

سموحة-  زیاد محمد رشدي  17

B Y E زیاد محمد رشدي18

زیاد محمد رشديسبورتیج-  عمر ولید بدر  19 عمر ولید بدر

مالحیة.ت-  شاھر مؤمن غراب  20

زیاد محمد رشديمعادى-  مصطفى ھاني طھ  21

مصطفى ھاني طھجزیرة-  أدھم حازم شرف الدین  22 مصطفى ھاني طھ

محمود مختار حسنق.الصید-  محمود مختار حسن  23

زیاد محمد رشديمالحیة.ت-  محمد ھشام شحاتة  24

جزیرة-  یوسف محمد السید  25

یوسف محمد السیدالنصر.م-  عمر محمد مرسى أحمد  26

یوسف محمد السیدشمس-  عمرو عبد الفتاح غنیم  27 حسام عالء الطوخى

یوسف محمد السیدأھلى-  حسام عالء الطوخى  28

مجمع أ-  عبد الرحمن السرجاني  29

یوسف أكرم فكريمعادى-  سعد الدین أبو عیشي  30 عبد الرحمن زاھر محمدسعد الدین أبو عیشي زیاد محمد رشدي

عبد الرحمن زاھر محمدیوسف أكرم فكريشمس-  یوسف أكرم فكري  31

شمس-  سامر ناجي مشرقي  32
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عمر محمد االطمسمنصورة-  عمر ایھاب السعید  33

خالد محمد لبیبزھور-  خالد محمد لبیب  34

عمر أشرف الطاھريزھور-  محمد أشرف الخشن  35 عمر أشرف الطاھري

دجلة-  عمر أشرف الطاھري  36

عمر أشرف الطاھريشمس-  إیھاب نافع إسكندر  37

أحمد محمد حتاتھزھور-  ھادي حسن عبد المھدي  38 ھادي حسن عبد المھدي

أحمد محمد حتاتھأھلى-  أحمد طارق أبو سعده  39

سبورتیج-  أحمد محمد حتاتھ  40

عبد الرحمن زاھر محمدسبورتیج-  یوسف حازم فتحي  41

أحمد سامي العادليسموحة-  أحمد سامي العادلي  42

عمر محمد رائفمالحیة.ت-  محمد كامل عبده  43 عمر محمد رائف

عبد الرحمن زاھر محمددجلة-  عمر محمد رائف  44

دجلة-  شریف مجدي شاھین  45

عبد الرحمن زاھر محمددجلة-  زیاد محمد صمیده  46 زیاد محمد صمیده

عمر محمد االطمسسبورتیج-  طھ أشرف الكرارجي  47 عبد الرحمن زاھر محمد

شمس-  عبد الرحمن زاھر محمد  48

طنطا-  محمد الشناوي عربي  49

عمر خالد بھجتشمس-  عمر خالد بھجت  50

عمرو مصطفي عرفةسبورتیج-  إبراھیم محمودإبراھیم  51 عمرو مصطفي عرفة

سموحة-  عمرو مصطفي عرفة  52

عمرو مصطفي عرفةأھلى-  عمر أشرف إمام  53

حسین أحمد الجباسجزیرة-  حسین أحمد الجباس  54 حسین أحمد الجباس

كریم عمرو محرزالمحلة.ب-  كریم عمرو محرز  55

عمر محمد االطمسھلیو-  أحمد حسن بیومى  56

ھلیو-  مھاب علي صالح الدین  57

محمد أیمن وجیھزھور-  محمد أیمن وجیھ  58

عمر صالح أبو العنینمالحیة.ت-  مؤید محمود إسماعیل  59 عمر صالح أبو العنین

عمر محمد االطمسسموحة-  عمر صالح أبو العنین  60

أھلى-  یوسف حسام فكرى  61

عمر محمد االطمسدجلة-  كریم إبراھیم  62 كریم إبراھیم

B Y E عمر محمد االطمس63

شمس-  عمر محمد االطمس  64


