
نظام المسابقات وشئون الالعبین

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

EGYPTION SQUASH - ASSIOCATION اإلتحاد المصرى لإلسكواش
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عبد اهللا یاسر المصريسبورتیج-  على جمال الدین الغني  12

زھور-  أحمد شھاب فوزي  13

B Y E أحمد شھاب فوزيأحمد شھاب فوزي14

شھاب عالء الشاذلىجزیرة-  شھاب عالء الشاذلى  15

B Y E یوسف إبراھیم16
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سبورتیج-  آندرو مجدي متي  17

B Y E آندرو مجدي متي18

آندرو مجدي متيأحمد سامى زغلولسبورتیج-  أحمد سامى زغلول  19
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آندرو مجدي متيسموحة-  مصطفي أحمد المصري  21
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یحیي محمد الھراسالنصر.م-  یحیي محمد الھراس  23
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ھلیو-  كریم أكمل الریس  25

B Y E كریم أكمل الریس26

كریم أكمل الریسعبد اهللا إیھاب معوضطنطا-  عبد اهللا إیھاب معوض  27

B Y E كریم أكمل الریس28

ھلیو-  شھاب الدین ثابت  29

B Y E یوسف مصطفي شوقيشھاب الدین ثابتشھاب الدین ثابت30

ماجد أشرفخالد ھشام محمودسموحة-  خالد ھشام محمود  31
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یوسف إبراھیمطنطا-  یوسف مصطفي شوقي  33
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یوسف مصطفي شوقيعمر جمال أبو قورهطنطا-  عمر جمال أبو قوره  35
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یوسف مصطفي شوقيالمحلة.ب-  محمد ھانى إبراھیم  37

B Y E زیاد أیمن عمارهمحمد ھانى إبراھیم38

زیاد أیمن عمارهطنطا-  زیاد أیمن عماره  39
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یوسف مصطفي شوقيھلیو-  نور الدین عادل خلیل  41

B Y E نور الدین عادل خلیل42

نور الدین عادل خلیلباسل شیرین محمدطنطا-  باسل شیرین محمد  43
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جزیرة-  یوسف ھشام حمودة  49

B Y E یوسف ھشام حمودة50

یوسف ھشام حمودةسیف أحمد فتوحطنطا-  سیف أحمد فتوح  51

جزیرة-  محمد سمیر الجزار  52
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أحمد ھانى محمدالنصر.م-  أحمد ھانى محمد  55
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محمد حسن إبراھیمشریف محمد الشقرةمجمع أ-  شریف محمد الشقرة  59
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المحلة.ب-  صالح یاسر أبو زید  61
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ھشام أحمد فنصةجزیرة-  ھشام أحمد فنصة  66

B Y E ھشام أحمد فنصةمحمود سید درویش67

ق.الصید-  محمود سید درویش  68

یوسف محمد وجیھھلیو-  عبد الرحمن تامر  69

یوسف محمد وجیھعبد الرحمن تامردجلة-  جاسر محمد النجار  70

B Y E یوسف محمد وجیھ71

زھور-  یوسف محمد وجیھ  72

B Y E یوسف محمد وجیھ73

عمر عنتر ثابت سلیمالنصر.م-  عمر عنتر ثابت سلیم  74

B Y E عمر عنتر ثابت سلیمیوسف محمد المھیمن75

زیاد محمد صقرطنطا-  یوسف محمد المھیمن  76
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زیاد محمد صقریوسف ھشام عادلھلیو-  یوسف ھشام عادل  78

B Y E زیاد محمد صقر79

شمس الدین صفوتطنطا-  زیاد محمد صقر  80
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علي خالد مصطفيمجمع ج-  علي خالد مصطفي  82

B Y E محمد عالء الدین محمدمحمد عالء الدین محمد83

شمس-  محمد عالء الدین محمد  84

B Y E أحمد أیمن أبو العال85

أحمد أیمن أبو العالعبد اهللا إیھاب بخیتسبورتیج-  عبد اهللا إیھاب بخیت  86
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مصطفى محمد أیمنمجمع أ-  مصطفى محمد أیمن  90

B Y E یحیى مدحت جاللیحیى مدحت جالل91

شمس الدین صفوتمعادى-  یحیى مدحت جالل  92
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شمس الدین صفوتعمرو عالء الدین سالمجزیرة-  عمرو عالء الدین سالم  94
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B Y E شمس الدین صفوت97

عمر مختار حسنق.الصید-  عمر مختار حسن  98

B Y E عاصم عمرو أبو فریخةعاصم عمرو أبو فریخة99

طنطا-  عاصم عمرو أبو فریخة  100

B Y E مروان طارق لطفي101

مروان طارق لطفيعمر سلیمان عارفالصید-  عمر سلیمان عارف  102

B Y E مروان طارق لطفي103

الصید-  مروان طارق لطفي  104

B Y E مروان طارق لطفي105

على خالد العجروديسبورتیج-  على خالد العجرودي  106

B Y E أحمد عبد الفتاح عامرأحمد عبد الفتاح عامر107

مصطفي محمد منتصرالنصر.م-  أحمد عبد الفتاح عامر  108

B Y E 109

مصطفي محمد منتصرحازم عصام الغربيھلیو-  حازم عصام الغربي  110

B Y E ماجد أشرف111 مصطفي محمد منتصر

طنطا-  مصطفي محمد منتصر  112
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یوسف الھامى أمیندجلة-  یوسف الھامى أمین  114

B Y E یاسین یحي أبو العباسیاسین یحي أبو العباس115

دجلة-  یاسین یحي أبو العباس  116

B Y E یاسین یحي أبو العباس117

مھند ھانى جمجوممروان أحمد سماحھدجلة-  مروان أحمد سماحھ  118

B Y E مھند ھانى جمجوم119

ماجد أشرفھلیو-  مھند ھانى جمجوم  120
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كریم محمد فتحيالنصر.م-  كریم محمد فتحي  122

B Y E یوسف ولید مندوریوسف ولید مندور123

ماجد أشرفمعادى-  یوسف ولید مندور  124
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ماجد أشرفعبد اهللا یاسرمجمع أ-  عبد اهللا یاسر  126

B Y E ماجد أشرف127

سبورتیج-  ماجد أشرف  128


