
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٠-٤-٢,٠١٣  حتى  ٤-٤-٢,٠١٣ المفتوحة لإلسكواش الفترة من ٢٠١٢-٢٠١٣بطولة الجمھوریة 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٩مرحلة تحت 

٣٢درو 

كریم أیمن الحمامي  -  ھلیو 1

B Y E كریم أیمن الحمامي  -  ھلیو2

أحمد عفت عشوش  -  شمس كریم أیمن الحمامي  -  ھلیوأحمد عفت عشوش  -  شمس3

حازم محسن العزبي  -  زھور 4

عمر محمد االطمس  -  شمس كریم أیمن الحمامي  -  ھلیو5

فادى طارق عبد الملك  -  معادى عمر محمد االطمس  -  شمسعمر محمد االطمس  -  شمس6

عالء عصام الترك  -  سبورتیج عالء عصام الترك  -  سبورتیج7

حازم خالد سید  -  النصر 8

شھاب عصام حسني  -  ھلیو كریم أیمن الحمامي9

حسین أكمل الریس  -  ھلیو شھاب عصام حسني  -  ھلیو10

مروان محمود على  -  سموحة شھاب عصام حسني  -  ھلیومروان محمود على  -  سموحة11

أحمد محمد العدوي  -  الشرطة أحمد محمد حتاتھ  -  سبورتیج12

عمر علي القطان  -  جزیرة 13

أحمد محمد حتاتھ  -  سبورتیج أحمد محمد حتاتھ  -  سبورتیجأحمد محمد حتاتھ  -  سبورتیج14

محمد إیھاب حافظ  -  طنطا محمد إیھاب حافظ  -  طنطا15

عمر صالح أبو العنین  -  سموحة محمد حسام16
الجوارحى

محمد أكرم فكرى  -  شمس 17

أحمد سامح حبیب  -  سبورتیج أحمد سامح حبیب  -  سبورتیج18

٢مالك ھشام نصیر  -  مجمع  ٢مالك ھشام نصیر  -  مجمع ٢مالك ھشام نصیر  -  مجمع 19

یوسف محمد البربري  -  جزیرة 20

عبد الرحمن زاھر محمد  -  شمس أمیر حسام صدیق  -  معادى21

مصطفى نبیل نوار  -  سموحة أمیر حسام صدیق  -  معادىمصطفى نبیل نوار  -  سموحة22

عبد الرحمن أشرف  -  دجلة أمیر حسام صدیق  -  معادى23

أمیر حسام صدیق  -  معادى محمد حسام الجوارحى24

أحمد محمد المالح  -  شمس 25

كریم نبیل عبد المولي  -  شمس كریم نبیل عبد المولي  -  شمس26

كمال أسامة حسن  -  زھور یوسف خالد سمیر  -  شمسیوسف خالد سمیر  -  شمس27

یوسف خالد سمیر  -  شمس محمد حسام الجوارحى  -  شمس28

محمد ھشام سالم  -  طنطا 29

على إیھاب السیسي  -  سموحة أمیر حسام صدیقأحمد محمد حتاتھمحمد حسام الجوارحى  -  شمسعلى إیھاب السیسي  -  سموحة30

B Y E أمیر حسام صدیقمحمد حسام الجوارحى  -  شمس31

محمد حسام الجوارحى  -  شمس 32


