
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-١١-٢٠١٥حتى  ٥-١١-٢٠١٥بطولة نادى وادى دجلة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

سنھ ناشئین١٧مرحلة تحت 
٦٤درو 

محمد ھانى إبراھیم  -  شمس 1

B Y E محمد ھانى إبراھیم2

زیاد محمد المنغم  -  سموحة محمد ھانى إبراھیم3 زیاد محمد المنغم

بافلي عالء عیسى  -  دجلة 4

محمد علي محمد یوسف  -  الجیش محمد ھانى إبراھیم5

B Y E نور الدین یاسر حمزه6 محمد علي محمد یوسف

نور الدین یاسر حمزه  -  الصید.ق نور الدین یاسر حمزه7

حسین ھشام الدسوقى  -  ھلیو 8

مروان عزت حلمي  -  الصید 9

B Y E مروان عزت حلمي10

زیاد محمد طھ  -  طنطا مروان عزت حلمي11 محمود محمد والي

محمود محمد والي  -  جزیرة مروان عزت حلمي12

یوسف مجدي محمد  -  دجلة 13

B Y E على تامر على رضا14 یوسف مجدي محمد

أكتوبر٦محمد والء الدین راغب  -   على تامر على رضا15

على تامر على رضا  -  شمس 16

یوسف محمد زكریا  -  الصید.ق 17

B Y E یوسف محمد زكریا18

عمر أسامھ المعتز  -  الصید یوسف محمد زكریا19 عمر أسامھ المعتز

B Y E 20

عمر أشرف عدلي  -  معادى عمر أشرف عدلي21

B Y E عمر أشرف عدلي22 عمر أشرف عدلي

عبد الرحمن أیمن صابر  -  الصید سیف ناصر عبد المنعم23

سیف ناصر عبد المنعم  -  شمس 24

على محمد عبد هللا  -  دجلة 25

B Y E على محمد عبد هللا26

أكتوبر٦كریم محمد فرحات  -   على محمد عبد هللا27 كریم محمد فرحات

B Y E على محمد عبد هللا28

إسالم أحمد جوھر  -  الصید.ق 29

B Y E إسالم أحمد جوھر30 إسالم أحمد جوھر

عبد هللا شھاب فوزى  -  شمس عبد هللا شھاب فوزى31

32أحمد سمیر مصطفى عمر  -  م.النصر
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أكتوبر٦عبدالرحمن عمر بدیر  -   33

محمود یونس محمود  -  دجلة محمود یونس محمود34

B Y E محمود یونس محمود35 یوسف أكمل محمد مسلم

یوسف أكمل محمد مسلم  -  الصید.ق 36

عبد الرحمن مرزوق  -  دجلة محمد سامر المستكاوى37

محمد سامر المستكاوى  -  دجلة محمد سامر المستكاوى38 محمد سامر المستكاوى

B Y E سیف أحمد فتوح39

سیف أحمد فتوح  -  طنطا 40

یوسف طارق أبو سعده  -  أھلى 41

أسر عثمان عبد المؤمن  -  دجلة یوسف طارق أبو سعده42

B Y E عبد الرحمن شكري غیط43 عبد الرحمن شكري غیط

عبد الرحمن شكري غیط  -  شمس عبد الرحمن شكري غیط44

یوسف یاسر یاسین  -  ھلیو 45

محمد إبراھیم مرسي  -  النصر عبد الرحمن محمد أحمد46 یوسف یاسر یاسین

B Y E عبد الرحمن محمد أحمد47

عبد الرحمن محمد أحمد  -  الجیش 48

عمر باسم كیوان  -  شمس 49

مروان محمد ملیجي  -  دجلة عمر باسم كیوان50

B Y E عبد هللا إیھاب معوض51 عبد هللا إیھاب معوض

عبد هللا إیھاب معوض  -  طنطا 52

محمد احمد عبد الھادى  -  ھلیو عبد هللا إیھاب معوض53

محمد عبد الحكیم  -  دجلة زیاد یاسر السعید54 محمد احمد عبد الھادى

B Y E زیاد یاسر السعید55

زیاد یاسر السعید  -  شمس 56

عمر ماھر التركى  -  دجلة 57

حسین ھشام سالم  -  الجیش عمر ماھر التركى58

B Y E عمر ماھر التركى59 أحمد حسام حسن

أحمد حسام حسن  -  أھلى عمر ماھر التركى60

محمد احمد عبد الشافي  -  دجلة 61

عبد الرحمن عمرو نصار  -  شمس زیاد أیمن عماره62 عبد الرحمن عمرو نصار

B Y E زیاد أیمن عماره63

زیاد أیمن عماره  -  طنطا 64


