
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 ناشئین١٩مرحلة تحت 

٣٢درو 

سبورتیج-  محمد عصام إسماعیل  1

B Y E سبورتیج-  محمد عصام إسماعیل  2

ھلیو-  خالد یوسف زھران  ھلیو-  خالد یوسف زھران  ھلیو-  خالد یوسف زھران  3

B Y E 4

ھلیو-  خالد یوسف زھران  أھلى-  عالء رضوان  5

B Y E أھلى-  عالء رضوان  أھلى-  عالء رضوان  6

النصر-  محمد عادل كمال  الصید-  محمد أحمد أبو السعود  7

النصر-  محمد عادل كمال  8

خالد یوسف زھرانأھلى-  طارق محمد صالح الدین  9

B Y E أھلى-  طارق محمد صالح الدین  10

أھلى-  طارق محمد صالح الدین  شمس-  شھاب عصام حسني  سموحة-  محمد مصطفي عرفة  11

سبورتیج-  أحمد ھانئ حسین  شمس-  شھاب عصام حسني  12

سبورتیج-  أحمد ھانئ حسین  13

B Y E سبورتیج-  أحمد ھانئ حسین  سبورتیج-  أحمد ھانئ حسین  14

ھلیو-  محمد عبد المقصود  ھلیو-  محمد عبد المقصود  15

محمد أشرف أبومجمع أ-  أنس محمد فتح اهللا  16
الغار

أھلى-  مازن ھشام صبري  17

أھلى-  مازن ھشام صبري  ھلیو-  یوسف طارق ابراھیم  18

B Y E أھلى-  مازن ھشام صبري  ھلیو-  عمر خالد خیر اهللا  19

ھلیو-  عمر خالد خیر اهللا  20

الصید-  محمد أشرف أبو الغار  مجمع أ-  محمد عماد الدین عزب  21

الصید-  محمد أشرف أبو الغار  دجلة-  مصطفى عمر سامى  دجلة-  مصطفى عمر سامى  22

B Y E الصید-  محمد أشرف أبو الغار  23

محمد أشرف أبو الغارالصید-  محمد أشرف أبو الغار  24

ھلیو-  علي عمرو فرج  25

أھلى-  عمر أشرف حسین  أھلى-  عمر أشرف حسین  26

B Y E ھلیو-  إسالم عادل محمد  ھلیو-  إسالم عادل محمد  27

شمس-  أحمد عاطف شحات  ھلیو-  إسالم عادل محمد  28

B Y E 29

أحمد عاطف شحاتأحمد ھانئ حسینشمس-  أحمد عاطف شحات  سموحة-  إسماعیل خلیفة  سموحة-  إسماعیل خلیفة  30

B Y E أحمد عاطف شحاتشمس-  أحمد عاطف شحات  31

شمس-  أحمد عاطف شحات  32


