
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٧-٨-٢،٠١١  حتى  ١٢-٨-٢،٠١١بطولة منطقة القاھرة المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

مرحلة عمومى رجال

٣٢درو 

جزیرة-  طارق محمد مؤمن   1

B Y E جزیرة-  طارق محمد مؤمن  2

جزیرة-  عمر أكرم العزباوي   جزیرة-  طارق محمد مؤمن  جزیرة-  عمر أكرم العزباوي  3

مجمع أ-  إبراھیم یحیى فھیم   4

معادى-  ولید محمود العیوطي   جزیرة-  طارق محمد مؤمن  5

B Y E سبورتیج-  زاھد محمد شرین  معادى-  ولید محمود العیوطي  6

سبورتیج-  زاھد محمد شرین   سبورتیج-  زاھد محمد شرین  7

سبورتیج-  محمد عصام إسماعیل   8

جزیرة-  عمرو خالد خلیفة   طارق محمد مؤمن9

B Y E جزیرة-  عمرو خالد خلیفة  10

سبورتیج-  ھشام محمد أسامة   سبورتیج-  ھشام محمد أسامة  سبورتیج-  ھشام محمد أسامة  11

زھور-  أحمد محمود ماجد   ھلیو-  باسم محمود الطرابیشي  12

ھلیو-  باسم محمود الطرابیشي   13

الدفاع.د-  أحمد محمد سراج   ھلیو-  باسم محمود الطرابیشي  ھلیو-  باسم محمود الطرابیشي  14

معادى-  خالد مصطفي االبراشي   معادى-  خالد مصطفي االبراشي  15

معادى-  إسماعیل محمد كامل   كریم سامى سعید16

الصید-  أحمد ماھر محمد   17

جزیرة-  عمرو رمزي سویلم   جزیرة-  عمرو رمزي سویلم  18

B Y E جزیرة-  ھاشم سمیر أبو حمد  جزیرة-  ھاشم سمیر أبو حمد  19

جزیرة-  ھاشم سمیر أبو حمد   20

مجمع أ-  عبد الفتاح یحیى فھیم   أھلى-  عمر أحمد العراقي  21

شمس-  حسین إمام رمضان   أھلى-  عمر أحمد العراقي  شمس-  حسین إمام رمضان  22

B Y E أھلى-  عمر أحمد العراقي  23

أھلى-  عمر أحمد العراقي   كریم سامى سعید24

سبورتیج-  علي أشرف الكرارجي   25

جزیرة-  محمد حاتم عشماوي   سبورتیج-  علي أشرف الكرارجي  26

معادى-  كریم شریف عصمت   الشرطة-  مازن جمال أبو طبل  الشرطة-  مازن جمال أبو طبل  27

الشرطة-  مازن جمال أبو طبل   جزیرة-  كریم سامى سعید  28

زھور-  باسم عز الدین قطرى   29

ھلیو-  محمد سید القماش   عمر أحمد العراقيباسم محمود الطرابیشيجزیرة-  كریم سامى سعید  ھلیو-  محمد سید القماش  30

B Y E عمر أحمد العراقيجزیرة-  كریم سامى سعید  31

جزیرة-  كریم سامى سعید   32


